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Numri i dokumentit:     01873215 

 

2021:072916 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

sipas gjyqtarit të vetëm gjykues Adem Shabani, me procesmbajtësen Anita Zefi, në lëndën 

penale kundër të pandehurit B.A, me vendbanim Komuna Ferizaj i akuzuar  për vepër penale, “ 

Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave, psikotrope ose analoge” nga neni 269 

paragrafi 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II-.nr.565/21, e datës 16.04.2021, në seancën publike të shqyrtimit fillestar në 

praninë e Prokurorit të Shtetit Ardian Emini, të pandehurin B.A,  të mbajtur me datën 

07.06.2021, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, kurse me datën  10.06.2021 e përpiloj 

me shkrim  këtë:   

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri B.A, me vendbanim në  Komuna Ferizaj, i lindur më ........, nga i ati T. dhe 

e ëma A., e gjinisë S., i pa martuar student, me gjendje të dobët ekonomike, shqiptarë, shtetas i 

Republikës së Kosovës,  me nr. personal ........., mbrohet në liri,- 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

SEPSE: Me 28 Mars 2021, rreth orës 23:20, në rrugën “UÇK-së”, në Ferizaj, gjatë një 

kontrolli të veturave dhe personave nga Policia e Kosovës, në veturën e tipit ...... me targa të 

regjistrimit ......., pronë e të pandehurit, në një dollap të vogël afër timonit është gjetur një qese 

me substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë të përgjithshme prej 0.35gr, këtë substancë 

narkotike e ka poseduar pa autorizim, me ç’rast i konfiskohet nga policia, 

 

-me  këtë ka  kryer veprën penale Posedim i paautorizuar  i narkotikeve, 

substancave  psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 të KPRK-së. 
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Gjykata duke vendosur në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 17, 21, 38, 40, 43, 69, 70,  nenit 

neni 269 par.2  të  KPRK-së, si dhe nenit  359, 360, 361, 365, 366, 450,  të KPPRK-së, e  

GJ Y K O N 

 

Të  pandehurit B.A, i shqipton dënim me gjobë, në shumën prej 150 €uro (me shkronja: 

Njëqind e pesëdhjetë euro), të cilin gjobë i pandehuri duhet ta paguaj në afatin prej 90 ditësh 

komfor nenit 43 par 2 të KPRK-së pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

           Nëse i  pandehuri nuk mundet apo nuk dëshiron ta paguan gjobën e lartë shqiptuar me 

kohë të përcaktuar, e njëjta  gjobë do të zëvendësohet më burgim, konform nenit 46 par.3 të 

KPRK-së, ku (njëzete) 20 euro të gjobës, do ti llogariten në një ditë burgim.       

 

Obligohet i akuzuari, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej  20 (njëzetë) €uro, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit 

të dhunshëm. 

Konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave 

të krimit, obligohet i akuzuari të paguaj taksën në shumën prej 30 €uro, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Ne baze te nenit 269 paragrafi  3 të KPRK-së të behet konfiskimi i substancës narkotike 

të llojit marihuanë në sasi  me peshë neto 0.35 gram. 

                                                             A r s y e t i m  

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzë Ferizaj PP/II-.nr.565/21, e datës 

16.04.2021, e ka ngarkuar të pandehurin B.A, nga  Komuna Ferizaj, i akuzuar  për vepër 

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

269 paragrafi 2 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës së PTH-së ne Ferizaj, me datën 07.06.2021, 

mbajti shqyrtimin fillestar me pjesëmarrjen e Prokurorit të Shtetit Adrian Emini,  dhe i 

pandehuri  B.A. 

 

Gjyqtari gjykues në fillim të shqyrtimit fillestar të pandehurin e ka udhëzuar në kuptim të 

nenit 246.1 të KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të pandehurit, është  

respektuar, e më pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën  të pandehurit dhe pasi që gjyqtari 

është bindur se i njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën të njëjtit i ka dhënë mundësi të deklarohet 

mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

I pandehuri  B.A, në  shqyrtimin fillestar  e pranon fajësinë për veprën  penale që 

akuzohet për veprën penale si ne diapozitiv te aktakuzës dhe mbështet deklaratën qe ka dhëne 
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ne polici me datën 30.03.2021lidhur me ketë rast , pendohem për ketë vepër penale, është e 

vërtet se është kontrolluar nga Policia ne ditën kritike dhe i është gjetur një qese me substanca 

narkotike e llojit marihuan, te cilën e kam blerë në Prishtine për nevoja personale dhe jo për 

shitje, është hera e pare qe ndeshem me ligjin dhe me nuk e përdori, kërkoj falje publike dhe 

kërkon nga gjykata qe me rastin e shqiptimit te dënimit te merr te gjitha rrethanat lehtësuese. 

 

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit gjyqtari gjykues konform nenit 248 

par.2 të KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, përkitazi me pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit ashtu që prokurori i shtetit, është pajtuar   me pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit pasi pranimin e ka mbështetur ne provat te cilat gjenden ne 

shkresat e lendes. 

 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit dhe atë: raportin e testit fushor nga Drejtoria për 

Hetimin e Trafikimit me Narkotik –Ferizaj i datës 07.04.2021, kallximi penal me nr. të rastit 

2021-DHTN-129 të datës 13.04.2021, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  të 

datës 29.03.2021 foto dokumentacioni, si dhe në shkresat përcjellëse të lëndës dhe akuza nuk 

përmban asnjë shkelje ligjore ose gabime faktike. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit kanë 

ekzistuara të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale 

posedimi i paautorizuar i narkotikëve , substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par.2 

te KPRK-se.  

 

 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69  dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethana lehtësuese mori se i pandehuri  B.A, e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin 

fillestar gjyqësor, pendesën për veprën e kryer, student, ka theksuar se pas këtij rasti më nuk ka 

përdor substance nakotike sjellje korrekte gjatë gjykimit, ndërkaq, rrethana rënduese mori vet 

peshën e veprës penale. Mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë 

penale të pandehurin, dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale në kuptim të gjitha këtyre 

rrethanave duke iu caktuar dënim më të butë dhe atë dënim me gjobë në lartësi prej në shumën 

prej 150 €uro (me shkronja: Njëqind e pesëdhjetë euro), të cilin gjobë i pandehuri duhet ta 

paguaj në afatin prej 90 ditësh komfor nenit 43 par 2 të KPRK-së pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar te pandehurit është ne përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tij dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura 

te shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen 

e qëllimit te dënimit ne pengimin e te pandehurit ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, 
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por ai do te ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga 

kryerja e veprave penale ne përputhje me nenin 38 te KPK-se.  

Konfrom nenit 269 par 3 të KPPRK-së konfiskohet në mënyrë të përhershëm substanca 

narkotike të llojit mariuhanë me peshë 0.35 gram.  

 

Mbështetur në nenin 450 dhe 451 të KPPRK-së e ka obliguar te pandehurin te paguaj 

shpenzimet e  procedurës penale ne shume prej 20 €uro dhe paushallin gjyqësor të paguajnë 

shumën në lartësi prej 20 €uro. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të Taksës për Kompensimin e Viktimave të Krimit të 

paguajë shumën prej nga 30 eurove, Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit –Ligji nr.05/L-036, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

2021:072916  me datë 10.06.2021 

 

 

   Procesmbajtëse                                                                                  Gjyqtari 

    Anita Zefi                                                                                                   Adem Shabani 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 


