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P.nr.2021:026819 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , 

Divizioni penal, me  gjyqtaren  e vetme gjykuese Hakile Ilazi me pjesëmarrjen e  

bashkëpunëtores profesionale Albina Varoshi Haxhimusa, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit Q.R,  për shkak të veprës penale  posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP.II.nr.182/21 të datës 11.02.2021 pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës  prokurorit të shtetit Valdet Avdiu si dhe të 

pandehurit Q.R,  me datë 12.04.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 

29.04.2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

 

AKTGJYKIM 

 

 

I kuzuarit  Q.R,  nga i ati R. e ëma B., e gjinisë H., i lindur me datë... në Ferizaj, me vendbanim 

në Ferizaj, (me numër personal të letërnjoftimit.... të lëshuar nga MPB- Republika e Kosovës), 

ka te kryer shkollën fillore, i punësuar, i pa martuar, i gjendjes së varfër ekonomike, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës se Kosovës. 
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                                                           ËSHTË  FAJTOR 

 

  

Sepse me datë 18.09.2020 rreth orës 00:10, në rrugën “ Vëllezërit Gërvalla “në Ferizaj, i 

pandehuri për herë të parë pa autorizim ka poseduar substancë  narkotike të llojit kanabis – 

marihuanë, me peshë 0.24 gram, i cili kishte qenë pasagjer në veturën “...”, ngjyrë e bardhë, me 

targa .... dhe në momentin që ishin ofruara zyrtarët policor e kishte hedhur nga dritarja në tokë 

me qëllimin për t’ iu shmangur policisë,  

 

me të cilën  ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së, 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4,7,17,21,38,39,40,43,69 të KPRK-së, si dhe në bazë të 

neneve 365, 450 të KPPRK-së, e  

G J Y K O N 

 

 Të pandehurin  Q.R  me  dënim me gjobë  në shumë  prej 200 € (dyqind euro) të cilin dënim i akuzuari 

është i obliguar ta paguajë brenda afatit prej 30/tridhjetë/ditës pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e përmbarimit dhe  

Nëse i akuzuarit nuk munden apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë, i njëjti në pajtim 

me nenin 43 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 vuajnë një /1/ ditë burg. 

 

Obligohet i  pandehuri në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 € 

(njëzetë euro), si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e 

viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 

Konform nenit 269 par. 2 të KPPRK-së konfiskohet në mënyrë të përhershme substanca 

narkotike e llojit  kanabis – marihuanë, me peshë 0.24 gram, 
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A r s y e t i m i 

         

 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj PP.II.nr.182/21 te datës 11.02.2021 ka 

ngarkuar të pandehurin për shkak se ka kryer veprën penale posedim i paautorizuar i 

narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar me datë 12.04.2021 në 

të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i shtetit lexoj aktin akuzues, dhe gjyqtarja pasi që u 

bind se i akuzuari  e ka kuptuar akuzën, konform nenit 246 par. 4 dhe përkundër paralajmërimit 

për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të pandehurit i ofroj mundësinë të pranojnë fajësinë ose të 

deklarohen të pa pafajshëm. 

  I akuzuari  Q.R  në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë sipas të gjitha pikave te saj, shprehë keqardhje, është penduar thellë,  

premton se në të ardhmen nuk do të përdor  substanca narkotike, dhe e lut gjykatën që ti 

shqiptoj një dënim sa më të butë. 

Prokurori i shtetit Albert Zenjullhu me rastin e paraqitjes së mendimit të tij, ka propozuar që të 

pranohet pranimi i fajësisë për të akuzuarin, pasi pranimi fajësisë i është bërë në mënyrë 

vullnetare pa presion dhe ne përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe provat materiale 

te shkresave te lendes. 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPR-së, dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe provat e 

rastit konkret si: deklarata e te pandehurit, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  

e datës18.09.2020, raporti i testit fushor me numër të rastit 2020- DHTN- 456 i datës 

04.02.2021, fotografitë dhe prova materiale të cilat gjenden në shkresat e lendes.   

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

më lartë, andaj gjyqtarja 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. 

 Mirëpo, vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive te veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikeve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së, meqë me datë, vend dhe 
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kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi i pandehuri me veprimet 

e tije ka   konsumuar veprën penale qe i vihet ne barrë. 

 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese përkatësisht që 

në shqyrtimin fillestar i pandehuri ka pranuar fajësinë, pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer si dhe në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë  rënduese përveç që vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuari ne shqyrtimin fillestar ka bërë pranimin e fajësisë, me një vendim të tillë do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht dënimi i 

shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit 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 ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

 Në bazë të nenit 450 dhe 451 obligohet i  pandehuri që  në mënyrë solidare të paguajnë në 

emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej 20 € (njëzetë euro), si dhe konform 

nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit, të 

paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

  Në bazë të asaj që theksuam më lartë u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 Departamenti i përgjithshëm,  

P.nr. 2021:026819, Më datë 15.03.2021 

 

 Bashkëpunëtore profesionale,                                                          Gjyqtarja, 

          Albina Varoshi Haxhimusa                                Hakile Ilazi   

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal. 


