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Numri i lëndës: 2019:085660 

Datë: 10.01.2020 

Numri i dokumentit:     00754693 

P.nr. 113/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj me sek. Juridike  

F. Kabashi, duke vendosur  nē lënden penale kundër të akuzuarit  R. S. B. nga fshati M., për 

shkak të vepres  penale  posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge nga neni 275 par. 2 tē KP, me propozimin e PTH nē Prizren, para se tē caktohet seanca  

kryesore, sipas aktakuzës PP.II.nr. 3131-9/18 të dt. 01.04.2019, gjykata jashtë shqyrtimit kryesor 

me dt. 10.01.2020, muarrë ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 PRANOHET aktakuza e  PTH në Prizren PP.II.nr. 3131-9/18 të dt. 01.04.2019.  

 

Andaj gjykata konform  dispozitave të nenit 495 tē KPP  jep: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 
 

  I akuzuari  R. B., nga i ati S.,  e ëma M. e lindur  B.,  i lindur  me dt. 03.07.1998 nga 

fshati M.,  i pa martuar, ka të mbaruar arsimin e mesem,  i gjendjes se mesme ekonommike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovēs. 

 

          ËSHTË  FAJTOR 
 

  Me datë 18.11.2018 rreth orës 01,30 minuta  në Suharekë,  saktesisht  në afërsi të lokalit 

afarist  Pizeria “G.” pas një kontrolli të kryer  nga zyrtari policor në automjetin e markës dhe 

tipit, “Fiat Punto” me targa të regjistirmit  04-...-GP, me ngjyrë të kuqe dhe gjatë kontrolit të të 

pandehurit  i është gjetur duke poseduar  pa autorizim substancë të dyshuar  per narkotikë të llojit 

“Kanabis –Marihuanë”, me  peshë 0.43 gr, të vërteuar edhe nga  raporti  i ekspertimit i AKF-së,  

të datës 06.03.2019 si narkotikë i llojit  “Kanabis – Marihuanë” që permban tertrahidrokanabinol 

(THC), me  çrast  e njejta i sekuestrohet  perkohësisht nga ana e policis. 

    

-Më ketë ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve substancave 

psikotrope ose analoge na neni 275  par. 2  te KP 

 

Andaj gjykata  konform dispozitave të nenit 41,42,46,73,74, si dhe nenit 275 paragrafi 2  

të KP, tē akuzuarit, i shqipton: 
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DENIM ME GJOBË 
 

Të akuzuarit R. B. i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 150 € (njëqind e 

pesedhjetë Euro).i cili denim do tē ekzekutohet  në afatin prej 15 ditesh, nga dita e 

plotēfuqishmeris së ketij aktgjykimi, poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as 

detyrimisht, i njejti do tē  zëvendēsohet me denim burgimi prej 7 ditesh, duke llogaritur 

për 20 €, të filluar  me  një ditë burgimi, konform nenit 46 paragrafi 3 te KP. 

 Obligohet i akuzuari që nē emēr tē paushallit gjyqēsor tē paguaj shumēn prej 20 € dhe 

taksen per kompenzim te viktimave te krimit  shumën prej  30 €, të gjitha këto pas 

plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi. 

Substanca narkotike e llojit “Kanabis-Marihuanë” me peshë 0.43 gr. Konfiskohet. 

 

A r s y e t i m 
 

 PTH në Prizren ndaj të akuzuarit R. S. B. nga fshati M.,  ka parashtruar aktakuzë PP.II.nr. 

3131-9/18 të dt. 01.04.2019.   për  shkak të veprës penale  posedimi i paautorizuar i narkotikëve 

substancave psikotrope ose analoge na neni 275  par. 2 tē KP, me propozimin e Prokurorit, para 

se tē caktohet seanca pēr shqyrtim kryesor, ka propozuar që ndaj të akuzuarit, e në kuptim të 

nenit  495 te KPP-së, të ipet urdhër ndëshkimor, dhe ti shqiptohet  denimi me gjobë. 

 

 Pas shiqimit tē shkresave nē lëndë,   raportin e ekspertimit  me numër  te referencës  

AKF/2019-...../2019-4 të dt. 06.03.2019, një qese e plastikës  me substancë narkotike me peshë 

0.43 gr, kallzimin penal 2018-DHTN-..... të dt. 04.12.2018 si dhe shkresat tjera të cilat gjinden  

në lëndë dhe pas aktakuzes të PTH në Prizren, gjyqtari i vetëm  konform nenit 495, gjeti se janë 

plotësuar  kushtet nga neni 493 te KPP, për çka vendosi që ta pranoj kērkesen pēr dhënjen e 

URDHËRIT NDËSHKIMOR. 

 

 Kjo gjykatë  konsideron se provat  e bashkangjitura nē shkresat e lēndes vērtetohet se i 

akuzuari ështē kryes i veprēs pēr tē cilen edhe akuzohet 

 

 Vendimi  mbi konfiskimin u muarrë në kuptim të nenit  115 par. 4 të KPP. 

  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallit gjyqësor  është marrë në kuptim tē 

nenit 453  të KPP. 

  

Mē sa  u tha me lartē nē kuptim tē nenit 495 të KPP,  u vendos si nē dispozitiv tē kētij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr. 113/19 të dt. 10.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                                 G j y q t a r i  

F.  Kabashi                                  Robert Tunaj  

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të  ushtrohet kundërshtimi nē afatin prej 8 ditesh nga dita e 

pranimit, nē kēte gjykatë, poqese i akuzuari nuk ushtron kundërshtim në afatin e parapar ligjor 

aktgjykimi merrë formen e prer. 


