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P.nr. 689/2018 

  NË EMËR TË POPULLIT 

  

 

             GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal, përmes 

gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, me praktikantin Freskim Musliu, në lëndën penale kundër 

të akuzuarit E.A. nga fsh. ..., Komuna e ..., të cilin sipas autorizimit e mbron av. K.S., për shkak të veprës 

penale, Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 275 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-

Departamenti i Përgjithshëm PP II.nr. 1193/2018, të datës 14.08.2018, të cilën e përfaqëson prokurorja 

Leonora Shemsiu-Kadriu, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, lidhur me Marrëveshjen për 

Pranimin e Fajësisë dhe të sanksionit penal, në prezencën e prokurorit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, 

më datën 17.08.2018 mori dhe në prezencë të palëve përpiloi dhe shpalli këtë: 

     

A K T G J Y K I M 

 

             I akuzuari E.A., nga babai F. dhe nëna R., i lindur më datë ... në fsh. ..., Komuna e ..., ku edhe 

jeton, i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i gjendjes jo të mirë ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikes se Serbisë, i pa dënuar me pare dhe nuk zhvillohet procedure tjeter penale ndaj tij, 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R  

            

         Sepse, më datë 05.08.2018, rreth ores 04:30 min, në Rr. “ ... ” në ..., te i njëjti është gjetur në 

posedim substancë narkotike e llojit marihuanë, në atë mënyrë që gjatë një kontrolle rutinore të bërë nga 

patrolla e policisë së Stacionit Policor në Gjilan, në automjetin e udhëtarëve të markës “ ... ”, me tabela 

të regjistrimit ..., të cilin e drejtonte i pandehuri është gjetur një sasi e substancës narkotike, për çka i 

njëjti nga NJDHNT është shoqëruar në Stacionin e Policisë në Gjilan dhe me atë rast sasia e narkotikut 

të gjetur është sekuestruar dhe pas matjes dhe bërjes së testit fushor, ka rezultuar se substanca e gjetur 

është e llojit marihuanë dhe peshon 1.0 gram  

 

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

ose analoge, nga neni 275 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së,  andaj, Gjykata në bazë të 

dispozitave të neneve  3, 41, 46, 62, të KPRK-ës nenit  233 dhe 365 të KPPRK-së,  

                                           

                                                     E    G J Y K O N 

           

             Me  Dënim Gjobe në shumën prej 700 (shtatëqind) €, të cilin dënim do ta paguajë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

         Në dënimin e lartcekur do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 05.08.2018 deri në 

datën 17.08.2018. 

                    Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në 

lartësi prej 20 (njëzet) €, e gjithë këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

    

                                                       A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë PP. II nr. 

1193/2018, të datës 14.08.2018, kundër të akuzuarit E.A., për shkak të veprës penale, Posedimi i  

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 275 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së dhe ka propozuar që pas mbajtjes së seancës gjyqësore dhe shtjellimit të 

provave, i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit.    
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               Përfaqësuesja e akuzës, prokurorja Leonora Shemsiu-Kadriu, e ka njoftuar gjykatësen e vetme 

gjykuese të kësaj çështje për marrjen e pëlqimit nga kryeprokurori për lidhjen e marveshjes për 

pranimin e fajësisë, duke hequr dorë nga ndëgjimi i dëshmitarëve dhe shtjellimi i provave materiale.  

 

             Mbrojtësi i të akuzuarit E.A., av. K.S., poashtu ka njoftuar gjykatësen e vetme të çështjes për 

marrëveshje me përfaqësuesin e akuzës, në prezencë të të akuzuarit, duke hequr dorë nga dëgjimi i 

dëshmitarëve dhe shtjellimin e provave materiale. 

 

             Marrëveshja për pranimin e fajësisë përmbante të gjitha faktet, duke bërë propozim për 

marrëveshjen e pranimit të fajësisë, duke e njoftuar të akuzuarin me të drejtat dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, duke dhënë deklaratë me shkrim se e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, të 

bërë në mënyrë vullnetare. 

  

             Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe sanksionit penal 

mbështetur në nenin 233 të KPPRK, dhe e njëjta marrëveshje ishte në përputhje me kushtet e parapara 

me pikën 12 të këtij neni.  

 

            Gjykata ka vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ka 

konstatuar se nuk ekziston asnjë përjashtim si në nenin 248 të KPPRK-së. 

 

            Në seancën për pranimin e fajësisë përfaqësuesja e akuzës, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë 

marrë  vesh edhe lidhur me sanksionin penal, ashtu që t’i shqiptohet Dënim me Gjobë ne lartësi prej 700 

(shtatëqind) €. 

 

            Bazuar në nenin 453 të KPPRK-së, Gjykata e obligoi të akuzuarin që ta paguajë paushallin 

gjyqësor, në shumë prej 20 (njëzet) €. 

 

            Përfaqësuesja e akuzës, e akuzuari dhe mbrojtësi i të akuzuares av. K.S., kanë hequr dorë nga e 

drejta në ankesë. 

  

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

 

  

                        GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                       DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                           P.nr. 689/18, më datë 17.08.2018   
 

                                                                                                                  

Praktikanti,                                                                                                    Gjykatësja e vetme gjykuese, 

Freskim Musliu                                                                                                              Luljete Shabani 

 

 

 

            KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës dhe ky aktgjykim është i 

plotëfuqishëm ditën e shpalljes së aktgjykimit në pajtim me nenin 233 paragrafi 12 pika 1 dhe pika 3 të 

KPPRK-së. 

 

 

 

 


