
  P.nr. 492/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Deparatamenti i 

Përgjithshëm Gjyqtari i vetëm gjykues Gani Kastrati, me sekretaren juridike Mire Beqiraj, 

në lëndën penale kundër të akuzuarit:K.(L).B nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 
275 parag.1, të KPRK-së, sipas aktakuzës  të Prokuroris Themelore në Prizren PP/II.nr. 

2113-6/2016, të dt. 03.03.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  publik në pranin e 

Prokurorit të Shtetit në Prizren- Depertamenti i përgjithëshem Elfete Purova, të akuzuarit, 

me dt. 05.05.2017, publikishtë mori dhe shpalli këtë : 
 

A K T GJ Y K I M 

 

              I akuzuari: 

 

K.B- nga i ati L., nga e ëma D., e lindur B., i lindur me ...., në Prizren, në Prizren, 

ku dhe tani jeton në rrugën ,,....”, nr. ...., i pa martuar , me profesion Gazetar, ka të kryer 

Fakultetin , i gjendjes së dobët ekonomike materjale, Shqipëtarë , Shtetas i Republikes së 

Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë   FA J T O R Ë 

 

 Se me datën 13.08.2016, rreth orës 00.15 minuta, në Prizren më saktësishtë tek 

parkingu i Qendres rekreative Sportive, ,,...”, në Marash, i pa ndehuri pa autorizim posedon 

narkotik të llojit ,,Marihuan”, në atë mënyrë që policia, pasi ndalon të njëjtin për një 

kontrolle i cili ishte në veturën e tij , dhe gjatë kontrollit fizik në trupin e tij, i gjejnë një 

qese të vogël, në sasi prej 0.84gr., me substancë narkotike të llojit ,, marihuan”, dhe një 

boks  të hekurit me ngjyrë hiri. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, 
substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 parag.1, të KPRK-së. 
 

Andaj Gjykata  në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 43, 46, 73 dhe nenit 153 

parag. 1,nën parag. 1,  të KP-së, dhe nenit 365, të KPP-së,  të akuzuarit ia shqipton: 

                                                                                                                                                                                                

DENIMIN ME GJOBË 

 

 Ne lartësi prej 200( Dyqindë) €, të cilën shum i akuzuari është i obliguar që ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. Në raste se i akuzuari 

nuk e paguan dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për qdo 20€, të gjobës do ti caktohet një ditë 

burgim, përkatësishtë 10 ( dhjetë), ditë  burgim. 

 

Konform nenit 69, të KP-së, të akuzuarit i shqiptohet edhe :  

 

    DENIMI PLOTËSUES 

 

Ashtu që nga i akuzuari konfiskohen marrja e sendeve dhe atë: një   boks i 

hekurit, ngjyrë hiri, dhe një sasi prej 0.84 gr., me substancë narkotike me lloj 

marihuan, e mbështjellur në qese të najllonit. 

 

 



 

Obligohen i akuzuari që ti paguan shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris së 

Gjykates, si dhe paushallin gjyqësor në shumen prej 20 €,  të gjitha ketë në afat prej 15 

ditësh, nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit të 

dhunshëm.    

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj 

gjykate, i ka parashtruar Aktakuzen PP/II.nr. 2113-6/16, të dt. 03.03.2017, kundër të 

akuzuarit: K.(L).B nga Prizreni, për shkak të veprës penale posedimi i pa autorizuar i 
narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 parag.1, të KPRK-së. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestarë ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

Se me datën 13.08.2016, rreth orës 00.15 minuta, në Prizren më saktësishtë tek 

parkingu i Qendres rekreative Sportive, ,,....”, në Marash, i pa ndehuri pa autorizim 

posedon narkotik të llojit ,,Marihuan”, në atë mënyrë që policia, pasi ndalon të njëjtin për 

një kontrolle i cili ishte në veturën e tij , dhe gjatë kontrollit fizik në trupin e tij, i gjejnë një 

qese të vogël, në sasi prej 0.84gr., me substancë narkotike të llojit ,, marihuan”, dhe një 

boks  të hekurit me ngjyrë hiri. 

 

Gjykata gjendjen e ketill faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësis nga ana e të 

akuzuarit, i cili në shqyrtimin fillestarë vullnetarisht ka pranuar fajin, përshkak të së cilës 

gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare Gjykata konform nenit 257, 

të KPP-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme gjithashtu Gjykata në tersi 

ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat 

penale e cila i vihet në barrë, e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa 

kushtëzim, dhe mbështet në fakte dhe prova materjale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, 

për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materjale. Gjykata ka ardhur në 

përfundim se pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248, të 

KPP-së, dhe faktet që përmbanë aktakuza, në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 

elemenetet e veprës penale posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 
psikotrope ose analoge nga neni 275 parag.1, të KPRK-së, dhe për ketë Gjykata të 

akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënim me gjobë paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësin e tij penale juridike. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit  mbi lartësin e dënimit ndaj të akuzuarit Gjykata 

vlerësoi të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73, të KP-së, të cilët ndikojn në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësis së dënimit , duke mos gjetur rrethana renduese , e që së si 

rrethan lehtësuese është marrë pranimi i fajsësis nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte pas 

kryerjes së veprës penale, në Gjykim ka pasur qëndrim korrekt, pendimi i thellë , gjendjen 

e dobët ekonomike materjale,  vepra është kryer nga pakujdesia , andaj Gjykata i shqiptoj 

dënimin me gjobë në shum prej 200€, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkalles së përgjegjësis së tij, dhe se me ketë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen të jetë më i kujdesëshem dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

 Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurorore 

juridike  në kontest të rregullt juridiko civil, është marë  në kuptim të nenit 463 parag. 1 

dhe 2, të KPP-së. 

     

 

 

 

 



 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të 

nenit 453 parag.1, të KPP-së. 

 

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

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.492/17 , me datë 05.05.2017 

 

Sekretarja juridike,                Gj y q t a r i  

    Mire Beqiraj                Gani Kastrati   

                     

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa knaqur ka të drejtë ankesë në 

afat prej 15 ditëve, Gjykates së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


