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Numri i lëndës: 2019:096171 

Datë: 28.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865410 

 

P.nr.399/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, përmes 
gjyqtarit të vetëm gjykues Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në çështjen 
penale kundër të akuzuarit F.M nga Gjilani, për shkak të veprës penale, posedimi i paautorizuar 
i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 paragrafi 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me numër 
PP.II.nr.649-a/2019, e datës 26.04.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me datë 
05.11.2019, mori dhe shpalli, ndërsa i përpiluar me datë 20.01.2020 e përpiloi, këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari F.M ,nga babai M..., nëna B... i  lindur më ..., në Gjilan, ku edhe jeton në Lagja”...”, 
Rruga ...., shqiptar,  shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e  mesme, punon si 
moler, i martuar, prind i një fëmiu, i gjendjes së varfër ekonomike. 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse në mënyrë me të paautorizuar, ka siguruar dhe poseduar substancë narkotike të 
llojit‘’Kokainë’’ në peshë prej 0.3 gram të cilët me datë 06.04.2019 rreth ores 02.05 i’a kanë 
konfiskuar policia e Kosovës në rrugën e fshatit Strazhë dhe Zebincë, te vendi i quajtur “Veshi 
i Zebincës”. 

 - Me këtë ka kryer veprën penale, posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge nga neni 275 paragrafi 2 të KPRK-ës. 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve  4, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 
51, 52, 69, 73, 74 dhe 75 të KPRK-ës, nenin 248 dhe 365 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), 
të akuzuarin e lartcekur:  

E GJYKON 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120(njëqind e njëzet) ditëve dhe me dënim më gjobë në 
shumë prej 300€(treqind)Euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari në 
periudhën e verifikimit prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  
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Krahas dënimit kryesor, të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i 
substancës narkotike të llojit “kokainë”, me peshë prej 0.3 gram. 
 
Detyrohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 25€(njëzet e pesë) Euro, 
si dhe shumë prej 30€(tridhjetë)euro, për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 
15(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën 
kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 

A R S Y E T I M 

1.Rrjedha e çështjes 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 26.04.2019, në këtë 
gjykatë ka dorëzuar aktakuzën PP.II.nr.649-a/2019, të datës 26.04.2019, kundër të akuzuarit 
F.M nga Gjilani, për shkak të veprës penale, posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge nga neni 275 paragrafi 1 të KPRK-së. 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar, në të cilin kanë prezantuar, prokurorja e shtetit Kujtesa 
Fazliu si dhe i akuzuari F.M,  ku pas leximit të aktakuzës, i akuzuari F.M ka deklaruar se e ka 
kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se e pranon 
fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale.   
 
2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 
Gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim për pranimin e fajësisë, ngase ka ardhur në 
përfundim se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se pranimi i 
fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari dhe se pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe 
prova materiale të rastit konkret, të cilat janë paraqitur së bashku me aktakuzë . 
 
3. Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
Se i akuzuari F.M me dashje e ka kryer veprën penale të lartcekur, në kohën vendin dhe 
mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 
4.Vendimi për shpalljen fajtor  

 
Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata ka vendosur që të akuzuarin e lartcekur, ta 
shpall fajtor për kryerjen e veprës penale sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi, ngase, veprimet 
e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtin është penalisht 
përgjegjës.   
 
5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat 
të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e 
veprës penale, përgjegjësinë penale të kryesit, e duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK, 
me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj  të  akuzuarit Faud Murati, gjykata i ka marrë për bazë 
disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Në këtë aspekt, si rrethanë 
veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin gjykata ka marrë për bazë pranimin e fajësisë në të 
gjitha fazat e procedurës, se i njëjti është penduar për kryerjen e kësaj vepre penale; se ka 
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premtuar se në të ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale, ndërsa si rrethanë 
rënduese, gjykata e mori për bazë shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore 
të veprës penale, po ashtu duke marrë për bazë edhe faktin se lloji i narkotikut të cilin e ka 
poseduar i akuzuari është shumë i shprehur në kohët e fundit tek të rinjtë tanë.  

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprave penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 
penale të i akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  
 
Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me kusht ndaj të akuzuarit të lartcekur, duke i marrë për bazë 
rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale 
dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarin. 
 
Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 
neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprës penale në 
të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 
penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 
detyrimit për respektimin e ligjit. 

 
7. Dënimi plotësues 
 
Duke u bazuar në nenin 62 paragrafi 1,lidhur me nën paragrafin 2.6, lidhur me dhe nenin 275 
paragrafi 3 të KPRK, gjykata krahas dënimit kryesor, ndaj të akuzuarit F.M, ka vendosur që të 
shqiptojë edhe dënimin plotësues – konfiskimin e substancës narkotike të llojit  “Kokainë”, në 
sasi prej 0.3 gram.  

   
8.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar nenin 451 
paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që të i akuzuarin t’a detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor 
në shumë prej 25€ si dhe shumën prej 30€, për kompensimin e viktimave të krimit,  në afat prej 
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën 
kërcënim të përmabirmit të dhunshëm. 

 
Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE GJILAN 
P.nr.399/2019 

Me datë 20 janar 2020 
 

                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 
                                                        Sabedin Mushica 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


