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Numri i lëndës: 2019:219621 

Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00784174 

 

P.nr.5012/18 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtarja e  vetme gjykueseLumnije Krasniqi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Dafina Ymeri, në çështjen penale kundër të pandehurit H.H., për shkak të veprës 

penale Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 

par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.nr.3806/2018, të datës22.11.2018,pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

gjyqësor publikmë datë 22.01.2020, në të cilën kanë marrë pjesë prokurorii shtetit Fatmir 

Behrami, ipandehuri, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

I pandehuri: 

 

H.H., nga i ati Xh. dhe e ëma Rr., e vajzërisë M., i lindur me datë ..., me vendbanim në S., në 

rr.’’Q.V.’’, p.n, përkohësisht me vendqëndrim në Shqipëri ku punon në restorant, ka të kryer 

fakultetin, i pamartuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me nr. personal ... 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

Me datë 19.06.2018, rreth orës 02:00 te ‘’R. i F.’’ në Prishtinë, Policia e Kosovës, Stacioni 

Policor DHTN-DKKO, ka ndaluar automjetin e tipit Golf, me targa ... dhe gjatë kontrollit të 

drejtuesit të automjetit dhe pasagjerëve, të pandehurit i është gjetur substancë narkotike llojit 

marihuanë me peshë të përgjithshme prej 1 gram, sasi të cilën e ka  poseduar pa autorizim, 

 

- me këtë, ka kryer veprën penale Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 275 par.1 të KPRK-së, 

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit 4, 7, 17, 41, 49, 50, 51, 52, 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe 

nenit 297, 359, 361, 365, 366, 450 të KPPRK-së, i shqipton:  
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DËNIM ME KUSHT DHE ME GJOBË 

 

 

Me të cilin i vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 

viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, si dhe dënimin me gjobë në shumë prej 

300 (treqind) euro, të cilin obligohet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, në tri këste mujore. 

 

Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të  paguaj gjobën, Gjykata do t’ia 

zëvendësoj  dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke ia llogaritur  1 (një) ditë burgim, me 

njëzet (20) Euro të gjobës.   

 

Obligohet i akuzuari që t’i paguaj shpenzimet e procedurës dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguaj shumën prej 30 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konfiskohet substanca narkotike e llojit marihuanë me peshë të përgjithshme prej 1 gram. 

 

A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën, 

PP.nr.3806/2018, të datës22.11.2018, ndaj të pandehurit H.H., për shkak të veprës penale 

Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.1 

të KPRK-së. Gjykata me aktgjykimin P.nr.5012/18, dt.20.05.2019, e ka aprovuar kërkesën dhe 

të pandehurin H.H.e ka shpall fajtor dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë. Kundër këtij 

aktgjykimi i  pandehuri brenda afatit ligjorë ka ushtruar kundërshtim 

 

Gjykata duke vepruar sipas kundërshtimit të të akuzuarit ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit gjyqësor me dt.22.01.2020, në të cilën kanë prezantuar prokurori i shtetit Fatmir 

Behrami dhe i pandehuri H.H.. 

 

Gjykata me kërkesë të pandehurit edhe në këtë fazë të procedurës i ka dhënë mundësinë që të 

deklarohet lidhur me fajësinë, me ç’rast i pandehuri deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në 

tërësi, me vullnet të plotë, dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, e ka pranuar në 

tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës. 

 

Prokurori i shtetit, lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari, ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë, sepse pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me dispozitën ligjore 

nga neni 248 të KPPK-së, dhe i bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës bazuar në 

të cilat është mbështetur aktakuza. 

 

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga i akuzuari gjykata në bazë të 

nenit 248 të KPPK-së,me aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari pasi që është 

bindur plotësisht se i akuzuari ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë dhe se e 

pandehuri e ka pranuar fajësinë pa presion dhe me vullnetin e saj të plotë. Andaj, Gjykata nuk 

administroi prova por vazhdoj me fjalën përfundimtare. 
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Në fjalën përfundimtare, prokurori i shtetit ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë aktakuzës , 

pasi që në shkresat e lëndës është konstatuar se tek i njëjti është gjetur sasia e llojit marihuanë 

prej 1 g, duke i propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit 

duke i marrë parasysh rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese me rastin e matjes dhe shqiptimit 

të dënimit. 

 

I pandehuri, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkon nga gjykata që t’i shqiptohet një 

dënim sa më i butë. 

 

Meqë i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes dhe provat 

materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabim 

faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të KPPRK-

së, që të pranohet deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj vepre 

penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin gjyqësor u vërtetua se i njëjti me datë, kohë dhe 

vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: raporti i testit laboratorik, i 

kërkuar me urdhëresën e datës 02.08.2018 dhe vërtetimi mbi marrjen e përkohshme të sendeve 

dt.19.06..08.2018, si dhe nga vetë pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, gjykata gjeti se në 

veprimet e tënjejtit, formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës 

penale Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 

par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në bazë të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, 

në rastin konkret gjykata mori parasysh minimumin dhe maksimumin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale dhe vlerësoi se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës 

penale, si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e ka pranuari fajësinë, e poashtu gjykata ka 

marrë parasysh edhe kohën e kaluar nga koha e kryerjes së veprës penale, ndërsa rrethana 

rënduese gjykata gjeti se i pandehuri edhe më parë ka ra ndesh me ligjin, andaj i shqiptoi 

dënimin sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i tillë do të ndikojë në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikojë tek 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 të KPPK-së. 

 

Vendimi për konfiskim u mor në bazë të nenit 275 par.3 të KPRK-së, dhe nenit 282 par.2, pika 

2.4 lidhur me par.1 të KPPRK-së, sipas të cilës dispozitë, pasuria që është qenësisht e 

rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, pa marr parasysh gjetjet e 

gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë apo pa fajësinë e të pandehurit. 
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Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPPRK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

    -DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

P.nr.5012/18, dt.24.01.2020 

2019:219621 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale,                             Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Dafina Ymeri                                                          Lumnije Krasniqi 

 

__________________                                                              ______________________ 

 

 

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. 


