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Numri i lëndës: 2019:084516 

Datë: 23.04.2021 

Numri i dokumentit:     01724100 

 

P.nr.1218/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal, 

gjyqtari Sabit Sadikaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. V., për shkak të veprës penale, 

posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 269 par 1 i 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr.6358/18 e datës 

28.03.2019, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-

Departamenti i Përgjithshëm, Gjykata me datë 23.04.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

A. V., i biri i F. dhe N., e gjinisë Gashi, i lindur me datën ..., banues në P..., me vendbanim në 

rrugën “...”  M..., me nr personal: ..., i pa punësuar, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

Me datën 13.10.2018, rreth orës 19:00 minuta, në Lokalët e “Lesna-s” në Prishtinë, i pandehuri 

pa autorizim ka poseduar substanca narkotike, Ashtu qe gjatë kontrollit nga njësia policore me 

rroba civile e ka ndaluar te njëjtin dhe pas kontrollit në trup, në kuletën e tije i ka gjetur një sasi 

narkotike, e llojit mariuan me peshë të përgjithshme 06. Gr.  

 

- Me çka A. V., ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose Analoge, nga neni 269 par 1, të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në pajtim me nenet 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 73 dhe 74 të 

KPRK-së, si dhe në bazë të nenit 365 KPPRK-së, të pandehurit e: 

 

GJYKON 

Te pandehuri A. V., i shqipton dënohet me dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, dhe dënim me gjobe në shumë prej 

treqind Euro (300 €), të cilin i pandehuri A. V., obligohet ta paguaj brenda afatit prej 15 ditësh 

jo me gjate se 3 (tre) muaj nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi.  
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Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata dënimin me gjobë në bazë 

të nenit 43 par 3 të KPRK-së, do ta zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të 

llogaritet me njëzet euro (20 €), gjobë. 

 

Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të jenë ato sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës;  

 

Obligohet në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 € (tridhjetë euro), si dhe në emër të 

taksës për programin e kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 

 

Në pajtim me nenin 269 par 3 të KPRK-së, Substanca e lartcekur 06. Gr, narkotike e sekuestruar, 

konfiskohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP.II.nr.6358/18 e datës 28.03.2019, me të cilën ka akuzuar A. V., për 

shkak të veprës penale Posedim i Paautorizuar i Narkotikëve, Substancave Psikotrope ose 

Analoge, nga neni 269 par 1, të KPRK-së, qe pas administrimit te provave dhe përfundimit te 

shqyrtimit gjyqësor i pandehuri për vepër penale te shpallet fajtor dhe dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar më 23.04.2021.  

 

Pasi që është njoftuar me të drejtat e tij në kuptim të nenit 246 të KPPRK-së, i pandehuri A. V., 

u deklarua se e ka kuptuar aktakuzën, nuk ka nevojë për sqarim shtesë, dhe se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën ngarkohet në aktakuzë, premtoj se me nuk do ta përsërisë me. 

 

Prokurorja e shtetit Rrahim Podvorica, deklaron që pajtohet me pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri A. V. duke vlerësuar se pranimi është në përputhje me nenin 248 të KPPK-së, me 

faktet dhe provat në të cilat mbështetet aktakuza, prandaj i propozon gjykatës që ta aprovoj 

pranimin e fajësisë, të pandehurin ta shpall fajtor dhe gjatë shqiptimit të dënimit të vlerësoj  

pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësuese, dhe çdo rrethanë tjetër rënduese dhe lehtësuese që do 

t’i gjen sipas dispozitave ligjore të KPRK-së.  

  

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri gjatë shqyrtimit fillestar, Gjykata gjen me 

rëndësi të theksoj fillimisht se ajo është e kufizuar në vlerësimin e plotë të gjendjes faktike dhe 

juridike. Thënë ndryshe, Gjykata nuk është e thirrur, me rastin e pranimit të fajësisë nga i 

pandehuri në këtë fazë të procedurës penale, të bëjë vlerësim të plotë dhe të gjithanshëm të 

provave dhe të peshojë vlerën provuese të secilës provë veç e veç, siç kërkohet, me rastin kur 

vendoset me aktgjykim pas shqyrtimit gjyqësor. Kur i pandehuri pranon fajësinë, në këtë fazë të 

procedurës penale, gjykata kufizohet vetëm në vlerësimin e shkaqeve nga 248 par 1 të KPPK-

së; nëse i pandehuri e pranon në tërësi veprën penale me të cilën akuzohet; nëse i pandehuri e 

kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; nëse pranimi bëhet vullnetarisht nga i 

pandehuri; nëse pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe provat 

të cilat gjinden në shkresat e lëndës, dhe nëse aktakuza përmban shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike.  

 

Në rastin konkret, Gjykata vlerëson se përmbushen të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par 1 

të KPPK-së. Pas marrjes edhe të mendimit të prokurorit të shtetit, Gjykata e aprovoi pranimin e 
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kryerjes se veprës penale nga i pandehuri A. V., i cili vullnetarisht e pranon në tërësi veprën 

penale me të cilën ngarkohet. Gjykata vlerëson se i pandehuri, pas udhëzimeve të marra nga 

gjykata, e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. Më tutje, Gjykata vlerëson që 

pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe provat të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës. Nga thëniet e vet të akuzuarit, i cili e pranon fajësinë, u vërtetua se i njëjti me 

datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale për 

të cilën akuzohet, prandaj Gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit formësohen të gjitha 

elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale- posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose Analoge, nga neni 269 par 1, të KPRK-së, Gjykata 

vlerëson se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. Aktakuza 

qartazi duket se është përpiluar në pajtim me nenin 241 të KPRK-së, provat janë nxjerrë në pajtim 

me ligjin dhe Gjykata nuk gjen se ekzistojnë rrethana të cilat përjashtojnë ndjekjen penale apo 

diktojnë hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, siç parashihet me nenin 250 të 

KPPRK-së. Andaj, Gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se ai është penalisht i 

përgjegjshëm dhe i fajshëm dhe e gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat të cilat konform nenit 73 

dhe 74 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese për 

të pandehurin gjeti se i njëjti ka pranuar fajësinë që në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimin 

lidhur me veprën e kryer. ndërsa rrethana rënduese nuk ka gjetur, andaj të pandehurit i shqiptoi 

dënimin sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, në kuptim të nenit 75 të KPRK-së ka aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit, duke u 

bazuar në faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë dhe se pranimi i fajësisë është rrethanë 

ligjore që gjykata të shqiptojë dënim sikurse ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi. Andaj, meqenëse 

janë aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit, atëherë janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 52 

par. 2 i KPRK-së për të shqiptuar dënimin me kusht, sa i përkitet dënimit me burg. 

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni 

me shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale. Po 

ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në parandalimin e të pandehurit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe në rehabilitimin e tije, në parandalimin e personave 

tjerë nga kryerja e veprave penale, si dhe në shprehjen e gjykimit shoqëror në raport me veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit në shoqëri, duke 

ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të dënimit, të paraparë në nenin 38 dhe 47  të 

KPRK-së. 

 

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

e mori në bazë të nenit 450 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të krimit 

u mor në bazë të Ligjit nr.05/L-036. 

Lidhur me konfiskimin e substancës narkotike gjykata ka vendosur në pajtim me nenin 282 të 

KPPK-së pasiqë pasuria që është qenësisht e rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet 

automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit 

gjykues lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit. 
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Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

P.nr.1218/19 e dt. 23.04.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Sabit Sadikaj Prishtine 

 

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. 

 


