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                                                                                                  P.nr. 84/17 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

Juridike   F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit L.  F. B. nga fsh. N., për shkak të 

veprës penale në bashkëkryrje posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave prikotrope ose 

analoge nga neni 275 par.  1 lidhur  me nenin 31 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH 

në Prizren PP.II nr. 136/14-I të dt.18.09.2014, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.14.04.2017 në prezencë të PSH Beqë Shala, të akuzuarit, muarrë dhe publikisht shpalli ketë: 

 

                                          A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari L. B. i lindur më dt.18.05.1992, nga i ati F., e ëma A. e lindur K., jeton në 

fsh.N.,  përkohësisht në Gjermani, ka të kryer  shkollën fillore,  i gjendjes se mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i R. tē Kosovēs. 

 

                                                            ËSHTË  FAJTOR 

 

     Se me datë 21.05.2014 rreth orës  05,40 minuta në S. e a. në Suharekë,  në atë menyrë  

që pas  kontrollimit të pjesëtarve të policis  së Stacionit Policor në Suharekë u është gjetur  në 

posedim një substancë  e dyshuar  për narkotik, ku nga  ekzaminimi laboratorik i fornezikës është 

konstatuar  se kan pasur  në posdim 8,18 gr, substancë narkotike të llojit “maruhanë”. 

  

Këso dore në bashkëkryerje kan kryer  veprēn penale posedim i paautorizuar i 

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

 

Gjykata nē kuptim të neneve 41,42,46,51,52,73, 74  si dhe nenit 275 par.1 lidhur  me 

nenin 31 të KP, të akuzuarit, ia shqipton: 

 

                                            DENIMIN ME GJOBË 

 

Të akuzuarit L. B. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 200 € (dyqin 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 shendrrohet  me denim me burg prej 10 ditesh duke llogaritur  për  

çdo 20 € me një ditë burg, dhe 

 

           DENIMIN ME  KUSHT 

 

 Denimin me burg  prej 6 muaj, i cili nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari  në afat prej  

një viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të ngjajshme  penale.  

 

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

shumen prej 30 €. 

 

                                                        A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP/II.nr 370/14 të dt.18.09.2014, ka akuzuar L. F. B. nga 

fsh. N., për shkak të veprës penale në bashkëkryrje posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave prikotrope ose analoge nga neni 275 par.  1 lidhur  me nenin 31 të KP,  aktakuzën të 

cilen gjatë séances gjyqësore prej fillimit  gjer  në mbarimin e saj e ka përfaqësuar PSH Beqë 

Shala, i cili  në tërsi ngel si në aktakuzë,  me  kërkesë  që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.14.04.2017 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 
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  Në tërsi është vërtetuar se  me datë 21.05.2014 rreth orës  05,40 minuta në S. e a. në 

Suharekë,  në atë menyrë  që pas  kontrollimit të pjesëtarve të policis  së Stacionit Policor në 

Suharekë u është gjetur  në posedim një substancë  e dyshuar  për narkotik, ku nga  ekzaminimi 

laboratorik i fornezikës është konstatuar  se kan pasur  në posdim 8,18 gr, substancë narkotike të 

llojit “maruhanë”. 

  

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  me nr. 2014-DHTN-1.. të dt. 21.05.2014,  raporti i eksrtizes 

me nr. AKF/2014-2.../2014-1... të dt. 24.07.2014, vërtetimi per sekuestrim, të cilat gjinden në 

shkresat e lëndes si provë 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 aktakuzës, 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 qënjes  së veprës 

penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave prikotrope ose analoge nga neni 275 

par.  1 lidhur  me nenin 31 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia 

shqiptoi  denimet siqë është cek në aktgjykim. 

 

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

tē nenit 73 dhe 74 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, është hera e 

parë qe bie ndesh me  ligjin, i moshës  së re, kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

 

Gjykata ka  vlersuar  si rrethanë posaqerisht  lehtësuese pranimin e fajsis, për çka ka 

shqiptuar  dënim nen minimumin e paraparë ligjor  në përputhje me nenin  75 dhe 76 te KP dhe 

ka bere zbutjen e dënimit  e bindur  se edhe  me dënimin e shqiptuar  do të arrihet  qëllimi i 

dënimit  i proklamuar  në nenin  41 te KP, në parandalimin e kryersit  ne kryerjen e veprave 

penale  në të ardhmen dhe rehabilitimin e tij,  e poashtu ne prandalimin e personave te tjere  në 

kryerjen e veprave  penale si dhe shprehjen e gjykimit  shoqëror  dhe ngritjen e moralit  dhe  

forcimit të detyrimit  për  respektim te  ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 paragafi 1 të 

KPP. 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, 

                            P.nr.84/17 të dt.14.04.2017 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

UDHEZIME JURIDIKE: 

Kunder ketij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese ne afat prej 15 ditesh, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 


