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2022:234928 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ–DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, me Gjyqtaren e vetme gjykuese Hakile Ilazi si dhe bashkëpunëtoren 

profesionale Fitore Hasani Ismaili, në çështjen penale kundër të pandehurit B.A.,  me vendbanim 

në fshatin ..., Komuna Ferizaj, i akuzuar për veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 paragrafi 1, tё KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, të evidentuar si 

PP.II.nr.1731/22, të datës 09.11.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në 

prezencë të Prokurorit të Shtetit Albana Parduzi, si dhe të pandehurit B.A., me datë 23.01.2023, 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 08.02.2023 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: 

B.A.  nga i ati N... e ëma Xh... e gjinisë Q..., i lindur më datën ... në Prishtine me vendbanim në 

fshatin ..., Komuna Ferizaj, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor fizik, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër  personal: .... 

                                                            Ë SH T Ë    F A J T O R  

Sepse:                

Me  datë 14.04.2022, rreth orës 22:30 h, në fshatin ..., komuna Ferizaj saktësisht në rrugën në 

drejtim të fshatit ..., i pandehuri pa autorizim ka poseduar substance narkotike të llojit marihuane 

me peshe 0.74 gram, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policor kishin qenë duke patrolluar, 
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kishin ndalur për kontroll të pandehurin dhe gjatë kontrollit tek i njëjti i është gjetur një sasi të 

substancës narkotike të llojit marihuane me peshë rreth 0.74 gram, me ç’ rast edhe i sekuestrohet 

përkohësisht, 

 

-Me këtë veprim ka kryer veprën penale  Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 paragrafi 1 të KPRK-së. 

           

Andaj Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 69, 70 dhe 79 të 

KPRK-së,  si dhe  nenit 365 të KPPK-së, të pandehurin e: 

                                                                G J Y K O N      

 

-Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 /një/viti,  i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse 

i pandehuri në afat prej 12/dymbëdhjetë/muaj, (afati i verifikimit), nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nuk do të kryej vepër të re penale. 

 

-Konfiskohet në mënyrë të përhershme substanca e llojit mariuhanë që përmban prezencën e 

kanabisit –Mariuanës me peshë 0.74gram. 

-Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej  

20 euro /njëzet euro/, si dhe konform nenit 39 paragrafi 3, pika 3.1, të ligjit Nr. 05/L-036, në 

emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 € (tridhjetë 

euro), të gjitha këto brenda afatit prej 15 /pesëmbëdhjetë/ ditëve, pasi që aktgjykimi të e merr 

formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit. 

A r s y e t i m i 

Historiku procedural 

Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, me Aktakuzën e evidentuar 

PP.II.Nr.1731/22, të datës 09.11.2022, ka akuzuar të pandehurin B.A.,  me vendbanim në fshatin 

..., Komuna Ferizaj, i akuzuar për veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 paragrafi 1, tё KPRK-së. 
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj aktakuze, me datë 23.01.2023, ka caktuar dhe ka mbajtur 

seancën e shqyrtimit fillestar, në të cilin shqyrtim ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Albana 

Parduzi, si dhe i pandehuri B.A. 

 

Pasi që gjykata e ka udhëzuar të pandehurin në kuptim të nenit 246 paragrafi 1, të KPPK-së, dhe 

pasi që i pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata,  në 

pajtim me nenin 246 par.3 të KPPK-së, shqyrtimi fillestar ka vazhduar me leximin e aktakuzës 

nga ana e prokurorit të shtetit dhe pasi që gjykata është bindur se i pandehuri e ka kuptuar në 

tërësi aktakuzën, duke vepruar sipas nenit 246 par.4 të KPPK-së, i ka ofruar mundësinë që të 

deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprat penale për të cilën është akuzuar. 

 

Pranimi i fajësisë 

I pandehuri  B.A., lidhur me të drejtën e tij për të u deklaruar për fajësinë apo pafajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar në shqyrtimin fillestar,  ka deklaruar se: e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën e ngarkon aktakuza. shpreh keqardhje, jam penduar thellë, kërkoj 

falje publike, duke shtuar se nuk jam përdorues i substancave narkotike, por kjo qe me ka 

ndodhur ka qene nga kureshtja nuk jam i varur nga to, por vetme kam deshtë ta provoje, premtoj 

se nuk do të përsërisë vepra të tilla penale pasi qe jam udhëheqës i kompanisë “N.K.” si dhe e 

lus gjykatën që të marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe të më shqiptoj një dënim sa më të 

butë. 

Pasi që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit fillestar, konform nenit 248 

paragrafi 2, të KPRK-së, gjyqtarja ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit. 

Prokurori i shtetit Albana Parduzi, duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit ka deklaruar se: pajtohem me pranimin  e fajësisë nga i pandehuri pasi 

që ky pranim është bërë konform nenit 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë 

vullnetare, i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe ky pranim i 

fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza andaj i propozoj gjykatës që ta 

marrë parasysh  pranimin e  fajësisë nga i pandehuri. 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
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Pasi që i pandehuri  ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar, Gjykata shqyrtoi me 

kujdes faktet e përcaktuara nga neni 248 par.1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: i 

pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga 

ana e të pandehurit, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe 

atë me provat e paraqitura nga Prokurori i shtetit përkatësisht: procesverbali i marrjes në pyetje 

i te pandehurit B.A. të dhënë në SP Ferizaj i datës 01.11.2022, raporti fillestar i incidentit me 

numër 2022-CF-651 i datës 14.04.2022, raporti i oficerit policor L.H. i datës 14.04.2022, raporti 

i oficerit policor M.A. datës 14.04.2022, raporti i oficerit policor G.H. datës 01.11.2022, raporti 

i Shpejtë me numër 2022-CF-651 i datës 15.04.2022, vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve me 

numër 2022-CF-651, raporti i Ekspertizës me numër 2022-CF-651 i datës 27.09.2022, 

fotografitë dhe shkresat tjera që gjenden në  lëndë. 

Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përcaktuara me 

nenin 248 par.1 të KPPK-së, andaj gjyqtarja  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

Vlerësimi i veprimeve të të pandehurit 

Gjyqtarja e vetme  gjykuese vlerësoi se në veprimet e të pandehurit  formësohen të gjitha tiparet 

subjektive dhe objektive të veprës penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 paragrafi 1, tё KPRK-së. 

 

Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

Gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së.  

Si rrethanë veçanërisht lehtësuese mori pranimin e fajësisë që nё seancën e shqyrtimit fillestar 

nga ana e tё pandehurit, ndërsa si rrethanë lehtësuese i mori faktin e pendimit të thellë dhe real, 

premtimin se më nuk do të përsëris vepra të tilla apo të ngjashme penale, nuk rezulton qe te ketë 

patur me pare ndonjë aktgjykim te plotfuqishëm, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata, mori 

parasysh edhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale. 
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Gjykata është e bindur se edhe me dënimin e shqiptuar është e pritshme të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38  të KPRK-së,  se edhe me anë të këtij dënimi do 

të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventivës speciale dhe do të ndikoj në parandalimin e 

kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi 

tjetër që tё i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale pra në kuptim të preventivës 

gjenerale. 

Komform nenit 269 par. 3 të KPRK-ës, konfiskohet në mënyrë të përhershme substanca e llojit 

mariuhanë që përmban prezencën e kanabisit –Mariuanës me peshë 0.74gram. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 1 dhe 2,  

pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, Nr. 

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

 

Nga arsyet e lartpërmendura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - DIVIZIONI PENAL 

2022:234928, datë 08.02.2023 

 

Bashkëpunëtore Profesionale                                  Gjyqtarja e vetme gjykuese                   

Fitore Hasani - Ismaili         Hakile Ilazi 

 

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

/pesëmbëdhjetë/ dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj 
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