
 

 

P.nr.495/ 2017 

 

NE EMER TE POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Gjilan, - Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të vetëm gjykues 

Islam Thaçi, me sekretaren juridike Rafete Syla , në lëndën penale kundër të pandehurit, I. Q.nga Gj., 

lagja “...”, rr. ”...” nr. ...  , për shkak të veprës penale ,posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge nga neni 275 parag. 1 i KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë  Themelore 

në Gjilan, PP.II.nr.947/2015, të datës 16.06.2015, të cilin e përfaqësonte Prokurori i shtetit, Ismet 

Ukshini, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik më 20.09.2017, shpalli publikisht dhe me datën 

03.10.2017 hartoi këtë, 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  I pandehuri, I. Q., nga babai H., dhe nëna Gj., e lindur I., i lindur më ..., në Gj., lagja “...” rr. 

“...”, nr. ... ku edhe jeton , ... martuar,  ka të kryer ..., ... punësuar, i gjendjes së ... ekonomike, shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

është  fajtor 

Sepse më ... .2015 , rreth orës ... minuta në Gj., tek parku i qytetit gjatë një kontrolli nga zyrtarët 

e autorizuar policor, tek i pandehuri I. Q.është gjetur substancë narkotike e llojit marihuan  në pesh prej 

0.7 gramë të cilën e ka poseduar në mënyr të palejuar, 

 

Me çka ka kryer veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike 

dhe analoge nga neni 275 parag. 1 i KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të dispozitës së sipërtheksuar ligjore si dhe neneve: 4,41,49,50,51,52 dhe 

73,74,75 dhe 76  të KPRK-së si dhe nenit 365 të KPPK-së, të pandehurit, i shqipton, 

 

 

Dënim me kusht  

 

 

Ashtu që të pandehruit I. Q.i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqind e 

tetëdhjet ) ditëve, si dhe dënimi me gjobë në vlerë prej 200 € (dyqind euro), të  cilat denime nuk do të 

ekzekutohen ,nëse i pandehuri brenda afatit prej 2 (dy) vitesh , nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale , në të kundërten dënimi me kusht ka për t` iu revokuar. 

 

I pandehuri obligohet që në emër të paushallit gjygjësor të arkëtojnë shumën prej 30 €,  në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kanosje përmbarimi. 

 

Të pandehurit I. Q.në pajtim me nenin 275 parg. 3 të KPPK-së, i konfiskohet substanca narkotike 

e llojit marihuanë me pesh prej 0.7 gram e sekuestruar nga ana e policisë. 

 

1.- 

 

 

 



 

 

               

        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë kundër të pandehurit 

I. Q.nga Gj.., lagja “...” rr. “...”, nr. ..., për shkak të veprës penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotropike dhe analoge nga neni 275 parag. 1 i KPRK-së . 

Gjykata ka mbajtur seancën për shqyrtim gjyqësor në të cilën kanë prezentuar Prokurori i Shtetit 

Ismet Ukshini, i pandehuri  I. Q.. 

Pas leximit të aktakuzës, i pandehuri, I. Q.e ka kuptuar aktin akuzues, përkatësisht veprën penale 

me të cilën ngarkohet.  

Gjykata e ka njoftuar të akuzuarin me të drejtat e tij në kuptim të nenit 246 parag. 1 i KPPRK-së, 

e pas këtij njoftimi i pandehuri e ka pranuar fajësinë, për veprën penale të kryer, në pajtim me 

përshkrimin faktik si në dispozitiv të akuzës. 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimitare theksoj:mbes në tërsi pranë aktit akuzues, pasi që në 

shqyrtimin e sotëm fillestarë i pandehuri e ka pranuar fajsinë për veprën penale me të cilën e ngarkon 

akuza,e për të cilin pranim gjykata e ka njoftuar me pasojat dhe favoret e pranimit të fajsisë, mbi bazën e 

këtij pranimi dhe provave materiale të cilat gjinden në shkresat e lendës, i propozoj gjykatës që të 

pandehurin t’a shpalli fajtor dhe t’i shqiptoi dënim meritor në pajtim me kodin penal. 

Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata duhet të ketë parasysh, shkallën e 

përgjegjësisë penale, rrezikshmërin shoqërore dhe dëmin e shkaktuar të dëmtuarit. 

 I pandehuri deklaron se pranon fajsinë për dispozitivin e II-të, të veprës penale me të cilin, 

ngarkohet,  pendohet për të njëjtën i premtoj gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo 

të ngjajshme penale , jamë i gjendjes së vështir ekonomike e kamë babain invalid pa një këmbë të sëmurë 

nga gangrena dhe kërkoj nga gjykata që brenda mundësive të më dënoj me një dënim sa ma të butë .  

Gjykata pasë dëgjimit të prokurorit të shtetit konstatoi se janë përmbushur të gjitha kushtet 

ligjore nga 248 paragrafi 1, i KPRK-së, për pranimin e fajësisë , kështu që gjyqtari ka vlerësuar se i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë, dhe pranimi është bërë pasi që i njejti e ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajit, pranimi i fajit nga i pandehuri është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështetet në 

faktet e qështjes që përmban aktakuza si në materialet e prezentuara nga prokurori i shtetit, aktakuza 

poashtu nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, prandaj në këtë çështje penale 

gjendja faktike nuk ka qenë kontestuese, andaj gjykata ka gjetur se i pandehuri  , në vendin dhe kohën e 

përshkruar si në dispozitiv të aktgjykmit,ka kryer veprën penale me të cilin ngarkohet.  

Andaj të pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin me  kusht si në dispozitiv të 

aktgjykimit.                                                                                                         

Me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësin e dënimit për të pandehurin,gjykata i ka marrë 

parasysh të gjitha rrethanat të cilat kanë ndikim që dënimi të jetë më i butë apo më i rëndë, ashtu siq e 

parasheh edhe dispozita e nenit 73 dhe 75 të KPRK-së. 

Gjykata në rastin konkret ka gjetur rrethana veqanarisht lehtësuese të cilat rrethana tregojnë se 

edhe me shqiptimin e dënimit me kusht do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 dhe 50 të 

KPRK-së. Si rrethana veqanarisht lehtësuese të akuzuarin gjykata pati parasysh faktin se ai ka pranuar 

fajsinë për veprën penale të kryer, gjendjen e vështirë ekonomike, gjegjësisht faktin se e ka prindin e 

sëmurë nga një sëmundje e rëndë. 

Ndërkaq në kuadrin e rrethanave rënduese për të pandehurin, gjykata pati parasysh,shkallën e 

prëgjegjësisë së të pandehurit me rastin e kryerjes së veprës penale dhe rrezikshmërin shoqërore të këtyre 

veprave penale. 

 

Me dënimin e shqipëtuar të pandehurit, gjykata vlerëson se do të arrihet qëllimi i dënimit ashtu që të 

pandehurin do ta parandalojë që në të ardhmen të mos kryejë vepra tjera penale si dhe do të ndikojë edhe 

tek qytetarët tjerë të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 



Për shpenzimet e procedures gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 450 parag. 1,nën paragrafi 

2.6  të KPPK-së. 

Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

   

Gjykata Themelore në Gjilan, - Departamenti i përgjithshëm  

P.nr. 495/2017, më 03.10.2017  

 

 Sekretarja juridike                                                                             Gj y q t a r i                              

 Rafete Syla                                         Islam Thaçi,d.v. 

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga 

dita  e marrjes së këtij   aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, për mes  kësaj gjykate. 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

 


