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Numri i lëndës: 2019:096121 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01597409 

 P.nr.462/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL përmes gjyqtarit të vetëm gjykues Shabi Idrizi si dhe me 

bashkëpunëtorin profesional Driton Ahmeti, në çështjen penale kundër të pandehurit L.S., nga 

fshati ...., Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge  nga neni  275 par.2  të KPRK-së, sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.718-8/19 të datës 25.04.2019, në praninë e 

Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku dhe të  të pandehurit L.S., pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar gjyqësor me dt 04.03.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 12.03.2021 

përpiloi me shkrim këtë: 

   

A K T GJ Y K I M 

 

            I pandehuri: L.S., i lindur me datë ..., nga i ati A.,  e ëma M., e gjinisë K., me 

vendbanim në fshatin....., Komuna Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me profesion mekanik, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më 

parë, mbrohet në liri. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Për shkak se, 

 

me datë 29 janar2019, rreth orës 19:50 në rrugën ‘’Brahim Ademi’’, në parkingun e sallës së 

sportit, në Ferizaj, gjatë patrullimit, policia ka has një veturë të dyshimtë e tipit ‘…….’ me 
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ngjyrë .... ,ku gjatë kontrollës sipërfaqësore tek i pandehuri është gjetur dhe konfiskuar 

substanca psikotropike e llojit marihuan, në peshë prej 2.5 g, të cilën e posedonte pa autorizim.  

 

-  me të cilin veprim kreu veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.2  të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata, në kuptim të neni 275 par.2, dhe nenit 2, 38, 43, 71, 72, të KPRK-

së, si dhe nenit 365  dhe 453 të KPPRK-së. 

 

GJ Y K O N 

 

 Të pandehurit L.S. i cakton dënim me gjobë në shumën prej 300.00€ (treqind 

euro), e cila do të paguhet në 3 këste pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit në afat 

prej 3 (tre) muajve në këste mujore dhe në rast të mos pagesës i njëjti dënim do t’i 

shndërrohet në dënim me burgim duke i llogaritur nga 20€ (njëzetë euro) gjobë 

për një ditë burgim. 

 Komfor nenit 275 par 3 të KPRK, substanca narkotike e sekuestruar në sasi prej 

2,5 g konfiskohet. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 30€ (tridhjetë euro), pasi që aktgjykimi të marrë formën e prerë nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i akuzuari qe komfor nenit 39, par.3, pika 3.1 të ligjit Nr.05/L-036, për 

kompensimin e viktimave te krimit, të paguaj shumën prej 30€ (tridhjetë euro), 

brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

           

Arsyetimi 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me  Aktakuzën PP/II.nr.718-8/19 e ka ngarkuar të pandehurin 

L.S.  për  veprën posedim i paautorizuar i narkotikëve, subastancave psikotrope ose analoge  

nga neni 275 par.2 të KPRK-së, 
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar gjyqësor më 

dt.04.03.2020  në të cilin shqyrtim ishin të pranishëm prokurori i shtetit Paulin Pashku dhe i 

pandehuri L.S.. 

 

Në fillim të shqyrtimit  fillestar gjyqësor në mbështetje të nenit 246 par.1 të KPPK-së, gjyqtari 

i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari në mënyrë të rregullt ka pranuar kopjen e aktakuzës nga 

ana e Prokurorisë Themelore në Ferizaj si dhe ka konstatuar se janë plotësuar detyrimet lidhur 

me zbulimin e provave të parapara në nenin 245 par.4 të KPPK-së. 

 

Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

Pasi gjykata ka udhëzuar të akuzuarin në kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-së, dhe pasi që i 

akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata,  palët kanë 

hequr dorë nga leximi i aktakuzës pasi të njëjtën e kanë pranuar dhe  është e qartë, komfor 

nenit 248 të KPPK-se, i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet lidhur me fajësinë apo 

pafajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

            I akuzuari L.S.  me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar, në shqyrtimin fillestar gjyqësor ka theksuar se e pranon  

fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza sipas të gjitha pikave të saj, se është 

i vetëdijshëm për pasojat që mund të vijnë si rezultat i pranimit të fajësisë, kërkon falje për atë 

që ka ndodhur dhe i premton gjykatës që më nuk do të përsërisë vepra të njëjta apo të ngjashme 

penale dhe i propozon gjykatës që mundësisht të më shqiptoj dënim me të holla. 

 

           Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues 

duke vepruar ne pajtim me nenin 248 par 1  të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e 

prokurorit të shtetit. 

 

Prokurori i Shtetit Paulin Pashku duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e 

fajësisë ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit meqë ky pranim 

është i bazuar në gjendjen faktike të përshkruar në diapozitivin e kësaj aktakuze, pranimin e 

fajësisë i akuzuari e ka bërë vullnetarisht dhe se një pranim i tillë është në përputhje të plotë me 

dispozitat e nenit 248 te KPPK-se si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si dhe i 

propozoi gjykatës që të merr aktvendim që të pranohet pranimi i fajësisë. 
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Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

parashikuar më lartë, gjyqtari i vetëm gjykues komfor nenit 248 par.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 (nëse i pandehuri në shqyrtimin gjyqësor pranon 

fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim me ligjin 

mundë të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues dhe pa mbajtur 

fare shqyrtimin gjyqësor, lidhur me këtë shih mendimin juridik të Gjykatës Supreme të 

evidentuar si GJA.nr.207/13 të datës 19.03.2013). 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale posedim i paautorizuar i 

narkotikëve,substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.2  të KPRK-së, ashtu siç 

është theksuar në diapozitiv të këtij aktgjykimi, të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe 

mënyrën apo rrethanat e kryerjes.  

 

Matja dhe shqiptimi i dënimit 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

ne kuptim te nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, gjeti si rrethanë lehtësuese se në shqyrtimin  

gjyqësor i akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për 

veprën penale të kryer, sjelljen e tij korrekte gjatë gjykimit, , nuk ka dëshmi se është gjykuar 

me vendim të formës së prerë me parë , ndërsa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese, 

gjykata vlerësoi shkallën  e përgjegjësisë penale të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale, prandaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të akuzuarit i shqiptoi 

dënim ashtu siç është theksuar edhe në diapozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin 

konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku 

një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, 

rrethanat e kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të 

akuzuarit. 

Vendimi mbi konfiskimin e substancës narkotike është i bazuar në nenin 275 par 3 të 

KPRK. 
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           Vendimi mbi shpenzimet paushallit gjyqësor është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 

453 par. 1 lidhur me nenin 450 par. 2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë komfor nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në diapozitivit të këtij aktgjykimi. 

 
 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:096121, 04.03.2021 

  

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 njëjtit, Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


