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Numri i lëndës: 2018:009254 

Datë: 24.05.2018 

Numri i dokumentit:     00044077 

 

 

                        P.nr.459/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike, procesmbajtëse Naxhis 

Sharani, në lenden penale kundër të akuzuarit B.Sh, nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge  nga neni 275 par.1 

te KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.17/2018-I të datës 

28.03.2018, pas mbajtjes së seancës kryesore publike në pranin e Prokurorit të shtetit  në 

Prizren, Elfete Purova, të akuzuarit, mbrojtësit të tij avokat E.G, me date 05.04.2018 morri dhe 

publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

 B.SH, nga i ati R. dhe nëna K.e lindur B., i lindur me datë ..., në Prizren, ku edhe tani 

jeton, në rrugën “...,”, nbr...., ka të kryer shkollën fillore, zdrukthëtar, i pa martuar, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

     ËSHTË FAJTOR 

 

Pa autorizim ka poseduar narkotik, substanca psikotrope ose analoge, në atë mënyrë që 

në shtëpinë e tij në Prizren, rruga “...”, nr..., në një qese të plastmasës së tejdukshme afër ...-es 

në dhe, i ka mbajtur të fshehura 103,77 gram të “marihuanës” dhe një grinder – mulli për 

bluarjen e kësaj substance narkotike,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale  posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge  nga neni 275 par.1 te KP-ës. 

 

PRANOHET MARRËVESHJA për pranimin e fajësisë e lidhur në mes të Prokurorit 

të shtetit pranë Prokurorisë Themelore në Prizren, - Departamenti i përgjithshëm dhe të 

akuzuarit B.Sh, në prezencën e mbrojtësit të tij avokat E.G, PP.nr.17/2018-I të datës 
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28.03.2018, për shkak të veprës penale posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge  nga neni 275 par.1 te KP-ës. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 43 par.1. pika 1.2 dhe 1.3, 45, 46, 73, 74, 75 

dhe 275 par.1 të KP-ës, te akuzuarit ia shqipton:  

 

DENIM ME GJOBË 

 

Në lartësi prej 400 (katërqind) euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar të paguaj 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi,  

 

 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata dënimin me gjobë do 

të zëvendësoj me dënim me burg, duke llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, respektivisht 20 

ditë burg, komform nenin 46 par.3 të KP-së 

 

         DENIM ME BURG 
 

Në kohë zgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar 

në paraburgim nga data 16.02.2018 deri në datën 05.04.2018.  

 

Obligohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësore në shume prej 

20,00 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.     

 

Konfiskohet 103,77 gram të marihuanës dhe një grinder – mulli për bluarjen e kësaj 

substance narkotike , si objekt i kryerjes së veprës penale. 

 

A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë 

PP.nr.17/2018-I të datës 28.03.2018, kundër të akuzuarit B.Sh, nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge  nga 

neni 275 par.1 te KP-ës,   

 

 Gjithashtu Prokuroria Themelore në Prizren, sipas aktakuzës PP.nr.17/2018-I të datës 

28.03.2018, e në bazë të nenit 233 të KPP-ës, me datën 28.03.2018, ka parashtruar gjykatës 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë të lidhur në mes të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe 

të akuzuarit. 

 

 Gjykata me datën 05.04.2018 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën lidhur me pranimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, gjykata konform nenit 233 ka vlerësuar marrëveshjen 

mbi pranimin e fajësisë, ka dëgjuar Prokurorin e shtetit i cili ka përfaqësuar aktakuzën dhe 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, të akuzuarin në prezencën e mbrojtësit avokatit E.G, dhe 

ka vlerësuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi është 

bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve me mbrojtësin e tij, ka vlerësuar se nuk ka 

qen i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë. 

 

Prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën PP.nr.17/2018-I të datës 28.03.2018, dhe pas 

leximit shkurtimisht ka elaboruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me të cilën 

marrëveshje të akuzuarit për veprën penale posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 
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psikotrope ose analoge  nga neni 275 par.1 te KP-ës, ka propozuar që të akuzuarit të i 

shqiptohet dënimi i rekomanduar dënimi me gjobë në shumë prej 300 (katërqind) euro deri në 

500 (pesëqind) euro si dhe dënimin me burg në kohë zgjatje prej 10 (dhjetë) muajve. E deri 15 

(pesëmdhjetë) muajve,   

 

 Gjykata ka vlerësuar se pranimi mbështet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret 

e të cilat janë paraqitur në aktakuzë dhe në provat materiale të paraqitura nga Prokurori të 

pranuara nga i akuzuari si dhe nga dëshmi tjera të paraqitura nga Prokurori. 

 

Gjykata është e bindur se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara në paragrafin 18 

të nenit 233 të KPP-ës, ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe pas përfundimit të 

dëgjimit në shqyrtimin gjyqësor i ka shqiptuar të akuzuarit për veprën penale posedimi i pa 

autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge  nga neni 275 par.1 te KP-ës, 

dënimi me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) euro, e nëse shuma e dënimit të shqiptuar me 

gjobë nuk mund të paguhet as detyrimisht apo i njëjti nuk dëshiron ta paguaj shumën e cekur, 

dënimi i shqiptuar me gjobë do të zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur për çdo 

20 euro 1 ditë burg, respektivisht 20 ditë, dhe dënim me burgim në kohë zgjatje prej 10 (dhjetë) 

muaj,  

 

 Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim 

te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

Vendimin mbi konfiskimin e sendit gjykata e bazoi në kuptim te nenit 115 të KPP.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.459/2018 me datë 05.04.2018 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari 

Naxhis Sharani                                                                                                      Luan Berisha  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


