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Numri i lëndës: 2018:065382 

Datë: 08.10.2019 

Numri i dokumentit:     00560856 

 

  
                                                                                                                              P.nr. 418/2018 

 
                                                  NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC, Departamenti i 

Pёrgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me sekretaren 

juridike Shemsije Shehu, në lëndën penale kundër të akuzuarit R. H. nga fshati G., Komuna e 

Rahovecit, për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 2, lidhur me par. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore nё Gjakovё - Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr. 

976/2018 të datës 22.10.2018, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, me datë 04.12.2018, merr  

këtë: 

  

  

   A K T G J Y K I M 

             

     PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore nё Gjakovё – Departamenti i Përgjithshëm  

PP/II.nr. 976/2018 të datës 22.10.2018, andaj  gjykata jep këtë: 

 

    

                                                         URDHËR NDËSHKIMOR 

  

            I akuzuari,  

 

R. H., nga i ati D., e ëma F., mbiemri i vajzërisë G., i lindur me dt. ..., në fshatin G., 

Komuna e Rahovecit, ku edhe tani banon, ka të kryer shkollën e lartë, i pamartuar, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ..., 

                                                          

    

                                                         ËSHTË  FAJTOR 

 

           Sepse:   

 

Me datë 14.04.2018, rreth orës 01:30, në fshatin X., Komuna e Rahovecit, i pandehuri 

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

në kundërshtim me nenin 9 dhe nenin 14 të Ligjit për barnat narkotike, substanca psikotrope 

dhe prekusore, në atë mënyrë që pas një kontrolli rutinor nga patrulla e DRP Gjakovë, në 

automjetin VW Passat, me targa ...-...-..., të cilin e drejtonte V. B., në çantën e të pandehurit 
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është gjetur një qese e mbushur me substancë në formë bari, ngjyrë e gjelbër dhe letër për 

mbështjellje, e cila është sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor, ashtu që pas ekspertimit ka 

rezultuar të jetë substancë e llojit kanabis (marihuanë), me peshë të përgjithshme prej 0.72 

gram. 

         

 Këso dore ka kryer veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 2, lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

     Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 41, 46, 73, 275 par. 2, lidhur me par. 1  të KPRK-së, dhe 

neneve 365 dhe  493 të  KPPK-së, e:          

                                                             

                                                                G J Y K O N 
 

Me dënimin me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) euro, të cilën shumё i akuzuari 

obligohet qё ta paguajë në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse gjoba nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në format tjera sipas nenit 46 të 

KPRK-së, e njëjta të akuzuarit do t’i shndërrohet në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 

(dhjetë) ditëve, duke llogaritur çdo ditë të burgimit me nga 20,00 (njëzet) euro.     

                                                         

I akuzuari obligohet që t`i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë në 

emër të paushallit gjyqësor, të paguajë shumën  prej 30 euro, në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

                                                               

                                                         

                                                                 A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore nё Gjakovё – Departamenti i Pёrgjithshёm, kësaj gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr. 976/2018 të datës 22.10.2018, kundër të akuzuarit R. H. nga 

fshati G., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par. 2, lidhur me par. 1 të 

KPRK-së, si dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetim se ka prova 

të mjaftueshme dhe të besueshme nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre 

penale nga ana e të akuzuarit. 

 

    Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjeti se janë 

plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor në kuptim të 

nenit 493 paragrafi 1 të KPPK-së. 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe 

atë: Deklarata e të pandehurit, dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë; dëftesa mbi konfiskimin 

e substancës narkotike; raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, dt. 

18.10.2018; foto-dokumentacioni, si dhe shkresat tjera të bashkangjitura në këtë lëndë, gjykata 

konstaton se këto prova janë bindëse, të besuara dhe të bazuara dhe njëkohësisht vërtetojnë se i 

akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, prandaj gjykata të njëjtin e shpalli 

fajtor dhe e gjykoi si në dispozitiv. 

             

Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallit gjyqësor bazohet në nenin 450 paragrafi 2 

nënparagrafi 6, lidhur me nenin 452 paragrafi 1 të KPPK-së. 
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Nga sa u tha më lartë e në kuptim të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

         

    GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA RAHOVEC, 

                      Departamenti i Pёrgjithshёm – Divizioni Penal 

                                   P.nr. 418/2018, me datë 04.12.2018 

    

Sekr. juridike,                                                                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Shemsije Shehu                                                            Mizahir Shabani  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet kundërshtimi në 

afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit, për Gjykatën Themelore Gjakovë – Dega Rahovec. 
 


