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Numri i lëndës: 2019:297751 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00822682 

 

 P.nr.1456/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit  individual Shabi Idrizi, procesmbajtësen Albina Varoshi 

Haxhimusa, në çështjen penale kundër të akuzuarëve E.R.1 nga ...  dhe E.R.2 nga fshati ..., 

komuna ... për shkak të veprës penale - Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge në bashkryrje nga neni 269, par 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1998-1/19 të datës 26.12.2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik në praninë e Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku, si dhe të 

akuzuareve E.R.1 dhe E.R.2, me datë 07.02.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 

10.02.2020 përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

1.E.R.1 me vendbanim në Rr...  Viti, i lindur me ..., nga i ati A... dhe e ëma N... e gjinisë I..., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i  pa dënuar më parë me numër personal ..., mbrohet në liri.  

 

2.E.R.2 me vendbanim në Rr... fshati ...-..., i lindur me ..., nga i ati I... dhe e ëma Sh... e gjinisë 

R..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i  padënuar më parë me numër personal ..., mbrohet në liri.  
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JANË FAJTOR 

 

Për shkak se; 

 

 me  datë 30.10.2019, rreth orës 18:30, në  DHTN rrugën ... në Ferizaj, të pandehurit , pa 

autorizim kanë poseduar narkotikë , ashtu që me rastin e kontrollit nga policia të veturës të tipit 

“ Golf V”, ngjyrë e zezë, me targa të regjistrimit ..., iu kanë gjetur dy qese substancë të llojit 

Marihuanë, të njejtën substancë narkotike policia e ka sekuestruar  dhe pas ekzaminimit nga 

Agjencia e Kosovës për Fornezikë, ka rezultuar se substanca narkotike është e llojit Kanabis 

(Marihuanë) që përmban Tetrahidrokanibol, me peshë prej 2,37 gram,-  

 

 Me të cilin veprim kryen veprën penale  në bashëkryerje posedim i paautorizuar i 

narkotikëve substancave psikotrope ose analoge  nga neni 269 par 1  lidhur me nenin 31 të 

KPPK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me dispozitat e nenit 2,4,38,43,47,48 dhe 71, 72 të KPK-

së dhe neneve 365,453 të KPPK-së  i:  

 

                                                 

GJ Y K O N 

 

1.Të akuzuarit E.R.1 i cakton   dënim me gjobë në shumë prej 250.00 € që do paguhet në dy(2) 

këste mujore pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe në rast mos pagese do i shndërrohet 

në dënim me burg duke i llogaritur 20 euro gjobë një(1) ditë burg . 

 

1.Të akuzuarit E.R.2 i cakton   dënim me gjobë në shumë prej 250.00 € që do paguhet në dy(2) 

këste mujore pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe në rast mos pagese do i shndërrohet 

në dënim me burg duke i llogaritur 20 euro gjobë një(1) ditë burg . 

 

Konform nenit 269, par 3 të KPRK-së, konfiskohet substanca narkotike e sekuestruar. 

 

Të pandehurit obligohen që secili veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga  

10,00 € dhe në fondin e kompenzimit të viktimave të dhunës shumën prej nga  30.00 € . 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore, Ferizaj ka paraqitur aktakuzën me numër PP/II.nr.1998-1/19 të datës 

26.12.2019 ndaj të akuzuarëve E.R.1 nga ...  dhe  E.R.2 nga fshati ...-... për shkak të veprës 

penale - Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge në 

bashëkryerje nga neni 269, par 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke propozuar që të 

akuzuarit të shpallen fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal konform ligjit në fuqi.  

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë: 07.02.2020, në këtë shqyrtim të akuzuarit e pranuan fajësinë për të gjitha pikat e 

aktakuzës. 

 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e fajësisë, ka vlerësuar 

se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarëve, duke i propozuar gjykatës që të 

akuzuarit ti shpall fajtor dhe t’iu shqipton dënim sipas ligjit. 

 

Pasi që të akuzuarit kanë pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar, gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248, par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se:  

- të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Meqenëse, të akuzuarit kanë pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, gjyqtari individual konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, 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. 
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Duke vlerësuar në aspektin juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarëve ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale të kryer në bashëkryerje; posedim i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269, par 2 të KPPK-

së.   

Gjykata është e bindur se edhe me shqiptimin gjobë, duke marrë parasysh edhe faktin se 

akuzuarit në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi 

i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi gjobë është 

plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të 

autorëve të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që t’i përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale ( preventive gjenerale). 

 

Gjykata mbështetur në dispozitën e nenit 269 par 3 të KPRK-së, konfiskoi substancën 

narkotike të sekustruar  

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve 

dhe të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 40 € secili veç e veç, ne afatin prej 15 ditësh 

pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:297751, 07.02.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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. 


