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P. nr 1157/2017 

         

  

NË EMËR TË POPULLIT 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjykatëses 

së vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuarit H. G nga Gjilani, për 

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

neni 275, parag 2 i KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II. Nr.1956717, të datës 31.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, 

më datën 05.06.2019, bie dhe në prezencë të palëve mori dhe publikoi, ndërsa  më 11.06.2019 

përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari H. G, nga babai Q,  dhe nëna A,, e lindur F,, i lindur më dt. ,,, në Gjilan, ku edhe 

jeton, në rr. “,”,  pnr. 89, i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, punon si shankist, i gjendjes së 

varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

                                  

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

          Sepse, më datën 23.10.2017, rreth orës 15.30 min. në af;rsi t; shkoll;s fillore “,,,“ në Gjilan, në 

mënyrë të paautorizuar ka poseduar substancë narkotike, në atë mënyrë që gjatë planit operativ “,,,, 

hetuesit policorë e kanë takuar të akuzuarin mbrapa shkollës, me substancën narkotike të llojit 

“Marihuanë”, në sasi prej 0.2 gr., me ç’rast, edeh pas bërjes së testit fushor ka rezultuar që substanca 

narkotike është e llojit “Marihuanë”, e cila është sekuestruar,  

            -me çka ka kryer vepër penale Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose naloge, nga neni 275, parag. 2 i KPRK-së, andaj, Gjykata, në bazë të dispozitave të 

neneve  7,17,21,51,73,114,të KPRK-ës, dhe nenit 365, 453 dhe 463  të KPPRK-së.   

                                                     

 

                                                                    E  G J Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT 

           

             Të akuzuarin H. G, me Dënim Burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari në kohën prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën gjykata dënimin me kusht do ta revokojë. 

          

           Obligohet i akuzuari që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 10 (dhjetë) €, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

                   

                 Në bazë të neni 275 par.3 dhe nenit 62 par.2 pika 2.7 lidhur me nenin 69 par.1 të KPRK-së dhe 

nenit 282 par.2 pika 2.4 të KPPRK-së i konfiskohet sasia e narkotikut në peshë prej 0.4 gram e llojit 

Marihuanë.     

                                                              

 

A r s y e t i m 

        

          Prokuroria Themelore  në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzë  PP. II 

nr. 1967/17, të datës 31.10.2017, kundër të akuzuarit H. G, për shkak të veprës penale Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike, ose analoge nga neni 275, parag.1 të 

KPRK–së dhe ka kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit.  
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      Gjykatësja, me rastin e shqyrtimit të shkresave të lëndës, vërejti se në veprimet e të akuzuarit 

Hsan Gagica ka elemnte të veprës penale, Posedimi i paautoizuar i snarkotikëve, substancave          

psikotrope ose analoge, nga neni 275 par. 2, e jo nga par.1 i këssaj vepre, meqë, sasia e drogës së 

gjetur tek i akuzuari është shumë e vogël, 0.2 gr., ndërsa, nga evidenca në Gjykatën Themelore në 

Gjilan, nuk ka të dhëna se ai ka kryer më heret ndonjë vepër tjetër penale, përveç kësaj.  

           

        Meqë I akuzuari h. G e pranoi fajsinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, i cili pranim u bë 

pa presion, i njofrtuar nga ana e gjykatës lidhur me pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsis, nuk pati 

nevojë të administrohen prova të tjera. 

 

      Me rastin e caktimit dhe llojin e lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e parapara 

me nenin 73 të KPRK-së, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e pranoi fajsinë në mënyrë 

vullnetare, pati sjellje korrekte në Gjykatë,  se është penduar për veprën në fjalë, më parë nuk ka qenë 

i dënuar, ndërsa, si rrethanë rënduese, mori faktin se këto vepra penale janë bërë dukuri shumë e 

shpeshtë kohëve të fundit, me bindje se një dënim të tillë është për përputhshmëri me shkallën e 

përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe rrëzikshmërinë shoqërore të veprës, duke qenë e bindur se 

edhe  me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit  41 të KPRK-së.  

         

         Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.    

                        

         Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

                    

                GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                   

                         P.nr. 1157/2017, më datë 11.06.2019 

 

 

                                                                                             Gjykatësja e vetme gjykuese,   

                                                                                                                   Luljete Shabani 

             

     

 

 

          KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm,në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së njejtës.Ankesa 

dorëzohet në dy ekzemplarë, permes kësaj Gjykate.   
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