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Numri i lëndës: 2020:153092 

Datë: 02.06.2021 

Numri i dokumentit:     01843802 

 

P.nr. 364/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me praktikantin 

Faton Kokollari, në lënden penale kundër të akuzuarit Rr. I. V. nga fshati R., për shkak të veprës 

penale posedim i pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 

par. 2 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.1663-14/20 të dt. 

06.11.2020, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur  me dt. 25.05.2021, në prezencë të PSH Atnor 

Skoro, të akuzuarit, mori dhe publikisht  shpalli ,ndërsa me daten 02.06.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari Rr. V., i lindur më dt.23.02.1996, me numër ............., nga i ati I., e ëma N., e 

lindur  G., me vendbanim në R., i gjendjes së dobët ekonomike, i Martuar, ka të mbaruar arsimin 

e mesëm, i pa punë, shqiptar  shtetas i Republikes se Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Se me dt.  02.09.2020 rreth ores  17,55  në Prizren  Rr.”H.  P.” pa autorizim posedon 

narkotikë substancë psikotrope ose analoge  në atë menyrë që  nga njësiti i hetuesis  policor 

ndalohet  i pandehuri Rr. V. deri sa e drejtonte veturën BMW me targ  04-...-HN, ku gjate 

kontrollit  të automjetit  gjen nje pako me rizlla me mbishkrimin “O. S.” si dhe  nje  kuti plastike  

brenda  me nje qese  me substancë te dyshuar narkotik e cila pas egzaminimit nga laboratori  i 

Agjensis  Kosovare  per  fornezik AKF/2020-2011/2020-1753 të dt. 20.10.2020  rezulton  e llojit  

kanabis “marihuan”me pesh te pergjithshme  0.66 gr. 

 

Me këto veprime ka kryer vepren penale posedim i paautorizuar i narkotikëve 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të  KP. 

 

Andaj gjykata ne perputhje me nenin 38,39,40,43,69,70  dhe  269 par. 2 te  KP dhe nenit 

365 dhe 450 te  KPP  te akuzuarit  i shqipton: 

 

                 DENIM ME  GJOBË 

 

Të akuzuarit Rr. V. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të 

cilin denim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditesh pas plotëfuqishmeris së aktgjykimit, 

poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njëjti do tē  zëvendēsohet me 
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denim burgimi prej 10 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë burg, konform nenit 

43 paragrafi 3 të KP. 

 

 Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €, dhe në emër të taksës  per kompenzim të viktimave të krimit shumën 

prej 30 €, të gjitha këto pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi. 

 

Marihuana në pesh prej 0.66 gram, konfiskohet. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.1663-14/20 të dt. 06.11.2020, ka ngritur aktakuzë 

kundër Rr. I. V. nga fshati R., për shkak të veprës penale posedim i pa autorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të KP, aktakuzen  të cilen gjatë séancës 

gjyqësore  prej fillimit gjer nē mbarimin e saj e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili në tërsi 

ngel pranë të dhënave si nē aktakuzë me propzim që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.25.05.2021 dhe vetë pranimin nga ana 

e tē akuzuarit, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

 

  Në tërsi është vërtetuar se me dt.02.09.2020 rreth ores  17,55  në Prizren  Rr.”H.  P.” pa 

autorizim posedon narkotikë substancë psikotrope ose analoge  në atë menyrë që  nga njësiti i 

hetuesis  policor ndalohet  i pandehuri Rr. V. deri sa e drejtonte veturën BMW me targ  04-326-

HN, ku gjate kontrollit  të automjetit  gjen nje pako me rizlla me mbishkrimin “O. S.” si dhe  nje  

kuti plastike  brenda  me nje qese  me substancë te dyshuar narkotik e cila pas egzaminimit nga 

laboratori  i Agjensis  Kosovare  per  fornezik AKF/2020-2011/2020-1753 të dt. 20.10.2020  

rezulton  e llojit  kanabis “marihuan”me pesh te pergjithshme  0.66 gr. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet e qështjes qē përmban 

aktakuza, siq janë:raporti  i oficerit R. Sh. te dt. 03.09.2020, raporti i ekspertimit  nga Agjensia 

Kosovare per  fornezikë me numer  AKF/2020-2011/2020-1753 të dt. 20.10.2020, si dhe shkresat 

tjera të cilat gjinden në  lëndë si prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH 

në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuzes, gjykata ka 

ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së 

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

neni 269 par. 2 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  dënimin 

siqë është cek në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer, ështē penduar pēr veprēn e kryer, kurse  

rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

 

Vendimi për  konfiskim u muarrë  në përputhje me nenin 115 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP-së. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:153092, 02.06.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ___________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


