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Numri i lëndës: 2020:108057 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01149338 

 

 

                                                                                                                              P. nr.314/20 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-Departamenti I përgjithshëm- me Gjyqtaren  

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, duke vendosur në lëndën penale kundër të 

akuzuarve G. R. dhe V. H. që të dytë nga Gjakova, për shkak se secili veç e veç kanë kryer 

veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga 

neni 269 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-ës, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-

Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, PP/II.nr.521/20 të datës 07.09.2020, duke vendosur në 

lidhje me propozimin për dhënien e urdhër ndëshkimor me datën 11.09.2020, murr këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
           Pranohet kërkesa e Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

për dhënien e urdhërit ndëshkimor PP/II.nr.521/20 të datës 07.09.2020, dhe kjo Gjykatë, jep këtë:  

 
URDHËR NDËSHKIMOR 

 
          TË A K U Z U A R I T: 

 

1. G. R., nga i ati N. dhe nëna B. e gjinisë K., data e lindjes . . . në Gjakovë ku edhe tani 

banon në rr.”. . .”nr., , ,,i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me numër personal 

. . ., shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës. 

  

           2. V. H., nga i i ati G, dhe nëna V, e gjinisë V, data e lindjes . . . në Gjakovë ku edhe tani 

banon në rr.”. . . ”nr.. . ,i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me numër personal . . ., 

shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovë. 

 

                                                 J a n ë   f a j t o r : 

 

I pandehuri: G. R.. 

 

  Sepse: I. Me datën 16.05.2020, rreth orës 22:00, në Gjakovë, Rr.”. . .”, i pandehuri pa 

autorizim ka poseduar narkotik, substanca psikotrope ose analoge të shpallura të rrezikshme, në 

kundërshtim me nenin 9 e 14 të Ligjit për barnat narkotike substanca psikotrope dhe prekusore 

dhe atë të llojit marihuanë, në atë mënyrë që pasi një kontrolli rutinor të ushtruar nga patrulla 

policore, derisa ka qenë në shoqëri me të pandehurin V., në pakon e cigareve të të pandehurit G. 
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është gjetur një cigare e mbushur me substancë të formë bari me ngjyrë të gjelbër, e cila është 

sekuestruar nga zyrtarët policor, e që në bazë të raportit të ekspertimit, substanca ka rezultuar të 

jetë kanabis (marihuanë) me peshë të përgjithshme prej 0.32 gram. 

 

           - me çka ka kryer veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK- 

             I pandehuri: V. H.. 

 

             II.Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në pikën I. të dispozitivit, i pandehuri pa autorizim 

ka poseduar narkotik, substanca psikotrope ose analoge të shpallura të rrezikshme, në 

kundërshtim me nenin 9 dhe 14 të Ligjit për barnat narkotike substanca piskotrope dhe prekusore 

dhe atë të llojit marihuanë, në atë mënyrë që gjatë një kontrolli rutinor të ushtruar nga patrulla 

policore, derisa ka qenë në shoqëri me të pandehuri G. nga zyrtarët policor vërehet i pandehuri 

V. duke gjuajtur diçka nga dora në tokë dhe pas kontrollimit në afërsi prej 2 metra është gjetur 

një qese najloni e mbushur me substancë në formë bari me ngjyrë të gjelbër, e cila është 

sekuestruar nga zyrtarët policor, e që në bazë të raportit të ekspertimit, substanca ka rezultuar të 

jetë kanabis (marihuanë), me peshë t përgjithshme prej 0.31 gram. 

 

               - me çka ka kryer veprën penale, posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-ës. 

 

                  Andaj, gjykata  ne kuptim të nenit 4, 38, 40 par.1 pika 1.3, nenit 43, 69, 70, 269 parg.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarve: 

                                                       
  IU SH Q I P T O N  

 

               Të akuzuarit G. R. dënim me gjobë në shumën prej 200.-(dyqind).-€, të cilën dënim 

duhet ta paguaj  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 

               Të akuzuarit V. H. dënim me gjobë në shumën prej 200.-(dyqind).-€, të cilën dënim 

duhet ta paguaj  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit 

 

    Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mund ta paguajnë gjobën, Gjykata në bazë të 

nenit 46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do të iu zëvendësohet me dënim burgu në 

kohëzgjatje prej 10(dhjetë) ditësh, për secilin veç e veç, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në 

burgim nga 20.-€.(njëzet) euro, të gjobës. 

 

    Detyrohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe atë: për  

shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 30.oo (tridhjetë) €uro, ndërsa për programin 

për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 30.oo (tridhjetë) €uro, secili veç e veç,të 

gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

            IU SHQIPTOHËT: dënimi plotësues konfiskohet substanca narkotike e llojit kanabis 

(marihuanë) me peshë të përgjithshme prej 0.32 gram, si dhe substanca e llojit kanabis 

(marihuanë), me peshë t përgjithshme prej 0.31 gram,si objekt i kryerjes së veprës penale dhe të 

njëjtat duhet të asgjësohen , këtë komfor nenit 269 par.3 të KPRK-së 

             

                                                             A r s y e t i m 
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    Pranë kësaj Gjykate Prokuroria Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

ka ngritur Aktakuzë PP/II.nr.521/20 të datës 07.09,2020, kundër të akuzuarve G. R. dhe V. H. 

që të dytë nga Gjakova, për shkak se secili veç e veç kanë kryer veprën penale, posedim i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 lidhur me 

par.1 të KPRK-ës, të cilës ia ka bashkangjitur kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimorë, me 

të cilën i ka propozuar gjykatës që të pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të 

merr aktgjykim pa e mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor, me të cilin të pandehurit do të shqiptoj 

dënimin me gjobë, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme se të pandehurit kanë kryer veprën 

penale e cila iu vihet në barrë.  

 

               Gjykata me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes komfor nenit 495 të KPPK-ës gjeti 

se janë plotësuar kushtet nga dispozita e nenit 493 të KPPK-ës dhe pa mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor, vendosi që të pranoi kërkesën e Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm 

në Gjakovë, për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të iu shqiptoi ndaj të akuzuarve dënim me 

gjobë si në dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

                Para se të vazhdohet me arsyetim të Aktgjykimit për palën e pa udhëzuar është e 

nevojshme që ti referohet dispozitës së nenit 269 parg.2 lidhur me par.1 të KPRK-ës e cila 

dispozitë për kryesin e kësaj vepre penale parasheh dënim me gjobë ose me burgim gjerë në 

1(një)vit. 

 

              Gjykata vlerëson provat që janë bashkangjitur propozimit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç janë:  

 

                -Raporti i oficerit, dt.16.05.2020 nga Stacioni policor Gjakovë. 

                -Deklaratat e të pandehuri G. R., të dhëna me dt.16.05.2020 dhe 08.06.2020 në 

Stacionin policor Gjakovë. 

                -Deklarata e të pandehurit V. H., e dhënë me dt.16.05.2020 dhe 08.06.2020 në 

Stacionin policor Gjakovë.  

                -Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i dt. 16.05.2020. 

                -Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, dt.14.08.2020. 

                -Foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë 

      

   Gjykata, këtë dënim e ka shqiptuar me bindje se me të njëjtin do te arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-ës, në mënyrë që të parandaloi kryesit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbajë personat tjerë 

nga kryerja e veprave penale. 

 

   Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale në emër të paushallit gjyqësor është 

marrë në kuptim të nenit 450 par.1 dhe par.2 lidhur me nenin 453 par.1 të KPP-së, ndërsa për 

programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 

të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

            Me sa u tha më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi mbi urdhrin 

ndëshkimor. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

-Departamenti i Përgjithshëm- 

P. nr.314/20 më datë 11.09.2020 
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Sekretarja juridike              Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                                                                    Diana Sina 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi i akuzuari dhe mbrojtësi i tij mund 

të ushtrojnë  Kundërshtim, në afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjyqtarit të kësaj 

Gjykate. Nëse i pandehuri nuk ushtron kundërshtim, Aktgjykimi do të merr formë të prerë. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


