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Numri i lëndës: 2018:050437 

Datë: 19.04.2019 

Numri i dokumentit:     00285867 

 

 
                                                                                                                       P.nr.130/18 

NE EMËR TË POPULLIT 

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike Fitnete 

Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve  N. A. H., A. A. J. qe te  dy  nga Suhareka dhe E. A. V. 

nga fsh. R., për shkak te veprës  penale  posedim i pa autorizuar  i narkotikëve, substancave psikotrope 

ose analoge nga neni 275 par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP, duke vendosur sipas aktakuzes të PTH në 

Prizren PP.II.nr.2943-1/16 të dt.08.02.2017, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.18.04.2019 në 

prezencë të PSH në Prizren Musli Gashi, të akuzuarve,  mori dhe publikisht shpalli kētë:  

A K T GJ Y K I M 

  Të akuzuarit: 

1.N. H., nga i ati A., e ëma H.,e  lindur Ll., i lindur  me dt. 06.07.1995, në Suharekë, ku dhe tani 

jeton, ka të kryer  shkollën e mesme, i pa martuar, i gjendjes se mesme  ekonomike,  shqiptar  shtetas i 

Republikës së  Kosovës. 

 

2. A. J., nga i ati A., e ëma M., e  lindur B., i lindur  me dt.26.04.1998, nga Suhareka, ku dhe tani 

jeton, katë kryer shkollen fillore, i pa punë, i gjendjes jo të mirë  ekonomike,  shqiptar  shtetas  i 

Republikës së Kosoves. 

   

 3. E. V., nga i ati A., e  ëma I., e  lindur  H., i lindur  me dt. 30.05.1998 nga fsh. R., ku dhe tani 

jeton,  ka të kryer shkollën fillore,  i gjendjes së mesme ekonomike,  i pa martuar,  i pa punë shqiptar 

shetets i Republikës  së Kosoves. 

JANË   FAJTOR 

               

  Se me dt. 15.11.2016  rreth orës  19,00 minuta  në Suharekë,  ne rrugën “Xh. S.” në një shtëpi të 

pa banuar, në bashkëveprim pa autorizim posedojnë narkotikë, substanca psikotrope  ose analoge,  në atë 

menyrë që të pandehurit deri sa ishin duke ndejtur në një shtëpi të pa banuar, nga ana e Stacionit p. në 

Suharekë, në bashkëpunim me njësin rajonale të hetimit të trafikimit me narkotik kanë hasur të pandehurit 

duke poseduar  substancë narkotike të llojit  kanabis (maruhanë) që përmban tetrahidrokanabinol (THC) 

në peshë të përgjithshme  15.63 grem.. 

 

  Me  keto veprime kan kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 1 lidhur  me nenin 31 të  KP. 
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 Gjykata në kuptim të nenit  41,43,45,46,73,74,75,76,83,  të KP si dhe nenit  275 par. 1 lidhur  

me nenin 31 të KP, të akuzuarit: i 

 

GJ Y K O N 

 

 I. Të akuzuarin N. H. me denim me gjobë në shumë prej 200 €,  të cilin denim i akuzuari  duhet 

të paguaj nē afat prej 15 ditesh  pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi.Në rast se denimi me gjobë  nuk 

realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 3 te KPP, denimi me gjobë shëndrrohet  me denim  

me  burg në  kohëzgjatje prej 10 ditesh, duke  llogaritur pēr çdo 20 € një ditë burg  dhe  dënimin me burg 

efektiv në kohezgjatje  prej 3 muaj, ku duhet ti llogaritet edhe  koha e kaluar  ne paraburgim nga dt.  

15.11.2016 deri me dt. 25.11.2016. 
 

II. Të akuzuarit  A. J. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 100 € (njëqind Euro), të cilin 

denim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditesh  pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi.Në rast 

se denimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 3 te KPP, denimi me gjobë 

shëndrrohet  me denim  me  burg ne  kohëzgjatje prej 5 ditesh, duke  llogaritur pēr çdo 20 €, një ditë burg 

dhe dënimin me  burg efektiv prej  3 muaj, ku duhet ti llogaritet edhe  koha e kaluar  ne paraburgim nga 

dt.  15.11.2016 deri me dt. 25.11.2016. 

 

III. Të akuzuarin E. V. me denim me gjobë në shumë prej 200 €,  të cilin denim i akuzuari  duhet 

të paguaj nē afat prej 15 ditesh  pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi.Në rast se denimi me gjobë  nuk 

realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 3 te KPP, denimi me gjobë shëndrrohet  me denim  

me  burg në  kohëzgjatje prej 10 ditesh, duke  llogaritur pēr çdo 20 € një ditë burg  dhe  dënimin me burg 

efektiv në kohezgjatje  prej 3 muaj, ku duhet ti llogaritet edhe  koha e kaluar  ne paraburgim nga dt.  

15.11.2016 deri me dt. 25.11.2016. 
 

Obligohen të  akuzuarit me shpenzimet e procedurēs, nē emēr te paushallit gjyqēsor shumen  me 

nga 20 € dhe takesen per kompenzim te viktimave te krimit  shumen me nga  30 € (veq  e veq).  

 

 Gjykata  në bazë të nenit 62 par.2 pika 2.7 dhe nenin 69 të KP, ndaj të akuzuarve, iu shqipton 

dënim plotësues  

MARRJA E SENDIT 

 

 Te akuzuarve iu shqiptohet edhe dënimi plotësues  marrja e sendit narkotiku në peshë të 

përgjithshme prej 15.63 – 0.0001 gram.                                   

 

A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr.2943-1/16 të dt. 08.02.2017, ka akuzuar N. A. H., A. A. 

J. qe te  dy  nga Suhareka dhe E. A. V. nga fsh. R., për shkak te veprës  penale  posedim i pa autorizuar  

i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 1 lidhur  me nenin 31  të KP, 

aktakuzën  të cilin gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e saj  e ka përfaqësuar  PSH në 

Prizren Musli Gashi, i  cili në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë, të akuzuarit të shpallen fajtor dhe 

të dënohen sipas ligjit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.18.04.2019 dhe nē vetë pranimin nga ana e të 

akuzuarit ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

 

Në tërsi është vërtetuar se me  15.11.2016  rreth orës  19,00 minuta  në Suharekë,  ne rrugën “Xh. 

S.” në një shtëpi të pa banuar, në bashkëveprim pa autorizim posedojnë narkotikë, substanca psikotrope  

ose analoge,  në atë menyrë që të pandehurit deri sa ishin duke ndejtur në një shtëpi të pa banuar, nga ana 

e Stacionit p. në Suharekë, në bashkëpunim me njësin rajonale të hetimit të trafikimit me narkotik kanë 

hasur të pandehurit duke poseduar  substancë narkotike të llojit  kanabis (maruhanë) që përmban 

tetrahidrokanabinol (THC) në peshë të përgjithshme  15.63 grem.. 
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Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarve të cilet në shqyrtim 

gjyqësor  vullnetarisht e kan pranuar fajsin. 

 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme 

dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se të akuzuarit kan kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, 

pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarve është bërë vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe 

mbështetur në faktet  e qështjēs qē përmban aktakuza, siq janë:  kallëzimi penal  me nr. 2016-DHTN-5.. 

të dt. 15.11.2016, lista e dëshmive  me nr. AKF/2016-3.../2016-2971 të dt. 06.01.2017, vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm  si dhe shkresat  tjera të cilat  gjinen ne nedë si prova materiale të paraqitura 

ndaj të akuzuarve nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis ne 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 akakuzes, apo pushimin e procedurēs penale si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga 

këto fakte  të cilat i përmban aktakuza gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet  e qënjēs  së veprës penale posdim i paautroizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 275  par. 1 e  llidhur  me nenin 31 të KP,  gjykata ka vendosur të akuzuarit 

ti shpallë fajtor, dhe iu shqiptoi  dënimin siq është cek në aktgjykim.   

 

 Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim tē nenit 

75 dhe 76  të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  kan patur qëndrimin korrekt ndaj 

gjykatës, janë penduar pēr veprën e kryerë, kurse rrethanë rënduese faktin se janë recitivist. 

 

Gjykata  ka shqiptuar  dënim  nen minimumin e paraparë  ligjor për të akuzuarin L. H.  ne  

përputhje  me nenin 75 dhe 76  të  KP, pasi qe të akuzuarit  në  shqyrtim  fillestar vullnetarisht  kanë 

pranuar  fajsin  e bindur  se edhe  me dënimin e shqiptuar  do te arrihet  qëllimi i dënimit në parandalimin 

e kryrësit  në kryerjen e veprave  tjera  penale  në të ardhmen dhe  rehabilitimin e tyre, parandalimin e  

personave të tjerë ne kryerjen e veprave  penale  si dhe ngritjen e  moralit shoqëror  për  forcimin e 

detyrimit  për  respektin e rendit  dhe  ligjit. 

  

             Vendimi mbi  konfiskimin e sendit  u muarr  në kuptim të nenit  62, par. 2 pika 2.7 dhe nenit 69 

të KP. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par. 1 të KPP. 

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 NË SUHAREKË 

   Departamenti i përgjithshëm  

                                   P.nr.130/18 të dt. 18.04.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e paranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


