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2022:036509 

                                              NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, Kryetarin e trupit gjykues Habib Zeqiri,  me zyrtaren ligjore Albana Ujupi, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit, Xh.V, për shkak të veprës blerja posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PPI.nr.16/22 e datës 23.02.2022, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar publik me datë 29 qershor 2022, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – 

Prokurorit të Shtetit Valdet Avdiu dhe të akuzuarit, të njëjtën datë mori dhe komunikoi kurse 

me 13 korrik 2022 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  XH.V, me nofkën “ Xh. “ i lindur me ....,  me vendbanim Hani Elezi, rruga “ ... ” 

me vendqëndrim te përhershëm ne Gjermani rruga... “nr. .. , me profesion frizer, ka te kryer 

shkollën e mesme, nga babai  N. dhe nëna Xh. e gjinisë V. shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal ... me gjendje të mesme ekonomike.  

  

ËSHTË  FAJTOR 

 

Me datë 30.12.2021, rreth orës 16:30 ne rr”. ...” në Han te Elezit, saktësisht në vendin e quajtur 

“ ....” ka poseduar pa autorizim, me qëllim shitje dhe shpërndarje, substance narkotike, në atë 

mënyre që gjatë patrullimit, patrullat policore kanë ndaluar makinën e tij, në te cilën ndodhej 

bashkë me djalin e dajës F.b, dhe pasi i njëjti e ka vërejtur policinë, ka hdhur ne tok nen veture 

1 (një) cigare të mbushur me substance narkotike te llojit mariuhanë me pesh te përgjithshme 

prej 1.03 gram, ndërsa pas kontrollës së mëtejmë nga policia në veturë te njëjtit i është gjetur 1 
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(nje) qese najloni me substancë narkotike mariuhane e peshës së përgjithshëm prej 14.83 gram, 

të cilat janë sekuestruar nga policia. 

 

Me të cilën ka kryer veprën penale blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

papautrozuar e narkotikve, substanca psikotrope dhe analoge të KPRK-së. 

         

Andaj Gjykata në bazë neneve 4, 7, 8, 17, 21, 43, 44 dhe 69, 70, 71 dhe 72 të KPK-së, si dhe 

nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarin e: 

 

GJ Y K O N 

 

Dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit 

zëvendësohet me dënim me gjobë në lartësi prej 1000 € (njëmijë euro) dhe dënim me gjobë në 

lartësi prej 500 € (pesëqind euro) të cilin gjobë është i obliguar ta paguaj në afat prej 60 

(gjashtëdhjetë) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiroj ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti në pajtim me 

nenin 46 par.3 të KPRK-së do të zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për njëzetë /20/ 

euro gjobë të papaguara, i akuzuari do të vuaj një /1/ ditë burg. 

  

Në kuptim të nenit 374 par. 3 të KPK-së konfiskohet në mënyrë të përhershme lënda narkotike 

e llojit marihuanë. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës dhe atë për paushall gjyqësor të 

paguaj shumën  prej 30 € (tridhjetë euro) dhe në emër Fondit për Mbrojtjen e Viktimave të 

Krimit shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) të gjitha brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditë, pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë, ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria e Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PPI.nr.16/22 e datës 23.02.2022, ka akuzuar Xh.V, për veprën blerja posedimi, shpërndarja dhe 
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shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1 të 

KPRK-së. 

   

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datë 

29.06.2022, në të cilën i pandehuri është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilën e 

ngarkon akuza.   

 

Pranimi i fajësisë  është vlerësuar se i plotëson kushtet nga neni 248 par. 1 të KPPK-së  pasi që 

i akuzuari ka kuptuar: natyrën dhe pasojat pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht; 

mbështetet në faktet dhe në provat e çështjes si: raporti i oficerit i datës 30.12.2021, vërtetimi 

mbi konfiskimin e sendit i datës 30.12.2021, raporti i ekspertimit per lenden narkotike nga 

Drejtoria per Hetimin e Trafikimit me Narkotik –Ferizaj, numër 2021-DHTN-423 i datës 

05.01.2022  si dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

 Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përcaktuara 

me nenin 248 par.1 të KPPK-së, andaj kryetari i trupit gjykues konform nenit 248 paragrafit 4 

të KPPK-së, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

            

Gjykata ka vlerësuar se në veprimet e të akuzuarit formësohen të gjitha tiparet subjektive dhe 

objektive të veprës penale blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, 

substanca psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së.  

  

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të KPK-së. Si rrethanë lehtësuese mori, pranimin e fajësisë që në seancën 

fillestare dhe këtë rrethanë e ndërlidhi me rrethana tjera se i akuzuari më parë nuk është dënuar 

me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, është i moshës se re, dërsa nuk gjeti ndonjë rrethanë 

rënduese, përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me dënimin e shqiptuar dhe atë dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 6 muaj i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i është zëvendësuar me gjobë në lartësi prej 

1000 € dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500 € (dënim i përgjithshëm prej 1500 €) është e 

pritshme të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPK-ës,  se 

edhe me anë të këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e 
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veprave penale në të ardhmen si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale. 

 

Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiroj ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti në pajtim me 

nenin 46 par.3 të KPRK-së do të zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për njëzetë /20/ 

euro gjobë të papaguara, i akuzuari do të vuaj një /1/ ditë burg. 

 

Në kuptim të nenit 374 par. 3 të KPK-së është konfiskuar në mënyrë të përhershme lënda 

narkotike e llojit marihuanë. 

 

Në lidhje me vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata ka vepruar konform nenit 450 

dhe 451 të KPPRK-së,  dhe nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 

Ligji nr.05/L-036.  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

2022:036509 , me datën 13 korrik 2022 

 

 

Zyrtarja ligjore                                     Kryetari i trupit gjykues,                                     

Albana Ujupi                                                                                        Habib Zeqiri   

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


