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Numri i lëndës: 2019:092698 

Datë: 25.02.2022 

Numri i dokumentit:     02754480 

 

 P.nr.801/2013 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – Departamenti për Krime të Rënda, Kryetari 

i trupit gjykues- gjyqtari Mentor Hajraj, anëtarët e trupit gjykues-gjyqtaret: Ali Kutllovci dhe 

Lidija Vuqoreviq, me zyrtaren ligjore Shqipe Sejdiu si procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj 

te akuzuarit A.D, për shkak të veprës penale: Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i 

narkotikeve te rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 230 par. 1 te KPK-së, sipas 

aktakuzës se Prokurorisë Publike te Qarkut PP.nr.248/2012 te datës 17.10.2012, pas mbajtjes se 

shqyrtimit  gjyqësor më datën 08.02.2022, i cili ishte i  mbyllur për publikun, për shkak të 

pandemisë Covid 19, ne te cilin kane prezantuar Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore 

në Mitrovicë- Naim Beka, i akuzuari A.D dhe mbrojtësja e tij av. Fatmire Braha, me 

dt.08.02.2022, publikisht ka shpallur, ndërsa më 25.02.2022, ka përpiluar me shkrim këtë; 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: A.D, nga i ati /, e ëma /, e gjinisë /, i lindur me /, në /, rruga “/” shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa punë, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. Personal /. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datën 11.05.2011, rreth orës 10:00 në Vushtrri në rrugën “Marin Barleti”, në 

bodrumin e shtëpisë së pabanuar, pronë e A.G, i pandehuri pa autorizim ka kultivuar dhe përgatit 

substanca që janë të shpallura të rrezikshëm si narkotikë me qëllim shitje, shpërndarje ose ofrim 

për shtije, ashtu që pasi i ka kultivuar ka këput dhe me qëllim përgatitje së tyre për shitje i ka 



 Numri i lëndës: 2019:092698 
 Datë: 25.02.2022 
 Numri i dokumentit: 02754480 
 

2 (12)  

   
2
0
1
9
:0
9
2
6
9
9

 

lënë për tu tharë disa në bodrumin e shtëpisë së A.G, kurse tri bimë tjera narkotike në katin e 

parë të kësaj shtëpie e të gjitha këto me peshë të përgjithshme prej 332.8 gram, kurse në dollapin 

në dhomën e fjetjes të shtëpisë ne te cilen banonte i pandehuri, e cila ishte prone  e A.M, ne një 

qese të vogël të plastikës janë gjetur 130 fara të bimëve narkotike të llojit kanabis. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikeve te 

rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 230 par. 1 te KPK-së. 

 

Andaj gjykata ne mbështetje te nenit 6, 11, 15, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 66, 67 par.1 pika 4 të KPK-

së, nenit 230 par.1 te KPK-se, e lidhur me nenin 365, 450 dhe 463 te KPP-ës : 

 

SH Q I P T O N 

 

I.DËNIM ME GJOBË ne lartësi prej 300 (treqind) euro,  të cilin është i obliguar që ta paguaj 

në afatin prej 90 ditësh prej ditës kur aktgjykimi të merre formën e prerë dhe DËNIM ME 

BURGIM TE KUSHTEZUAR në kohëzgjatje prej dhjetë (10) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet me kusht qe i  akuzuari brenda periudhës kohore prej dy (2) viteve, pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen vepër penale. 

 

II. Nëse  i akuzuari dënimin me gjobe nuk e paguan ne afatin e përcaktuar nga gjykata, atëherë 

dënimi me gjobe ne baze te nenit 39 par.4 te KPK-se, do te zëvendësohet ne dënim me burgim 

duke u llogaritur 15 euro për një dite qëndrimi ne burgim. 

 

III. Në bazë të nenit 60 par.1 lidhur me nenin 230 par.5 të KPK-së, narkotiku me peshë të 

përgjithshme prej 332.8 gram, i llojit kanabis- marihuanë si dhe 130 fara të bimëve narkotike të 

llojit kanabis marihuanë konfiskohen në mënyrë të përhershme dhe i njëjti do të shkatërrohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

IV. I pandehuri obligohet qe te paguaj ne emër te paushallit gjyqësor shumen prej 20 (njëzet) 

euro, ne emër te shpenzimeve shumen prej  30 (tridhjetë) euro, dhe ne emër te Fondit për 

kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 50 (pesëdhjetë) euro, te cilat është i obliguar qe 

t’i paguaj ne afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit. 
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V. Pale te dëmtuar sipas aktakuzës nuk kishte, andaj për kërkesën pasurore juridike gjykata nuk 

vendosi fare. 

A r s y e t i m 

Aktakuza; 

Prokuroria Publike e Qarkut ne Mitrovice, ka ngritur aktakuzë PP.nr.248/2012 te datës 

17.10.2012, kundër të akuzuarit A.D, për shkak të veprës penale: Prodhimi dhe përpunimi i 

paautorizuar i narkotikeve te rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 230 par. 1 te 

KPK-së. 

 

Rrjedha e procedurës;  

Më 16.09.2021, gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, në prezencën e palëve. Në 

shqyrtimin fillestar i akuzuari e ka mohuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet sipas aktakuzës. 

 

Në këtë çështje penale nuk është mbajtur shqyrtimi i dytë, por te akuzuarit i është dhënë 

mundësia të paraqesë kundërshtim apo kërkesë për hudhje te aktakuzës brenda afatit të 

përcaktuar dhe duke u mbështetur në nenin 245 paragrafi 5 të KPP, brenda këtij afati mbrojtësi 

i te akuzuarit av. Fatmire Braha ne gjykate ka paraqitur Kërkesë për hudhje te aktakuzës dhe 

kundërshtim ndaj provave. Më 05.11.2021, Gjykata i ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për 

hudhje te aktakuzës dhe kundërshtimin ndaj provave te paraqitura nga mbrojtësi i të akuzuarit,. 

Më 15.11. 2021, mbrojtësi i të akuzuarit, ka parashtruar ankesë kundër vendimit të kësaj Gjykate 

të dt.05.11.2021, me të cilin është vendosur mbi kërkesën për hudhjen e aktakuzës dhe 

kundërshtimin ndaj provave. Më 30.11. 2021, Gjykata e Apelit e Kosovës, sipas vendimit të saj, 

PN.nr.1160/2021, ka refuzuar ankesën e mbrojtësit të pandehurit dhe e ka vërtetuar vendimin e 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë, të dt.05.11.2021, si dhe në këtë mënyrë e ka konfirmuar 

aktakuzën e prokurorisë dhe provat i ka konsideruar si të ligjshme dhe të pranueshme . 

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale është mbajtur më 08.02.2022. Seanca e 

shqyrtimit gjyqësor ka qenë e mbyllur për publikun, kjo sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të palëve dhe të publikut, duke pasur parasysh 

gjendjen epidemiologjike me pandeminë COVID-19. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje lidhur me 

këtë vendim. Shpallja publike e aktgjykimit është bere me dt.08.02.2022, ne prezencën e te 

akuzuarit dhe mbrojtësit te tij e ne mungesën e prokurorit te shtetit.  
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Nё shqyrtim gjyqësor tё mbajtur me dt.08.02.2022, gjykata të akuzuarin e ka njoftuar me të 

drejtat e tij nё cilësinë e palës së akuzuar. I njëjti ka deklaruar së i ka kuptuar tё drejtat e tij, pёr 

mbrojtës sipas autorizimin  e ka angazhuar  av. Fatmire Braha. 

 

Pretendimet e palëve-Fjala përfundimtare; 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare deklaron: mbetem ne tërësi pranë aktakuzës se ngritur 

ndaj te akuzuarit A.D pasi që edhe nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua 

se i njëjti e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, andaj edhe i ka propozuar gjykatës që te 

akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit në bazë të autorizimit av.Fatmire Braha, ne fjalën e saj përfundimtare 

ka deklaruar se pas administrimit të provave gjatë shqyrtimit gjyqësor kam pritur nga prokurori 

i shtetit që ta bëjë ri-kualifikimin e veprës penale nga vepra penale që akuzohet në bazë të 

aktakuzës në veprën penale që ka të bëjë me posedimin e narkotikëve, pasi që me asnjë provë 

nuk u vërtetua që i mbrojturi im e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë. Andaj, mbi këtë 

bazë e njëjta ka deklaruar që të bëhet rikualifikimi i veprës penale dhe duke pasur parasysh edhe 

kohën e kaluar prej 10 viteve, vepra penale e posedimit të narkotikëve edhe është parashkruar. 

Kështu e njëjta i ka propozuar gjykatës që të bëhet rikualifikimi i veprës penale dhe pas saj të 

merret aktgjykim lirues për të mbrojturin tim. 

 

I akuzuari A.D në fjalën përfundimtare deklaron: e përkrahi në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtëses dhe nuk kam çka te shtoj. 

 

Gjykata ne shqyrtim gjyqësor administroje provat e propozuara nga prokuroria ne aktakuze, ne 

cilësi te dëshmitarit ka dëgjuar A. G, dhe ka administruar këto prova materiale: Raporti 

informues i policit i datës 08.06.2011 dhe i datës 23.06.2011; procesverbalin mbi bastisjen e 

banesës dhe personave me dt.11.05.2011; raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Njësia 

Regjionale e Forenzikës me dosje numër 11/056 i datës 11.05.2011; lista e dëshmive së bashku 

me fotoalbumin nga veni i ngjarjes i datës 11.05.2011;  lista e gjërave të konfiskuara të datës 

11.05.2011; raporti i ekspertizës mbi substancat narkotike nga Laboratori i Forenzikës në 

Prishtinë, me numër 2011-1588/2011-1676 i datës 29.08.2011; transkripta nga përgjimi i 

telefonit të të pandehurit i datës 26.05.2011, lëshuar nga Zyra për kërkesa ligjore e PTK-së, 

nr.896/11; si dhe shkresat e tjera të lëndës.       
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Procedimi i dëshmitareve: 

Me propozimin prokurorisë ne aktakuze, gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.08.02.2022, ne cilësinë e dëshmitarëve ka dëgjuar dëshmitarin A.G. 

 

Dëshmitari – A.G, eshte degjuar ne cilësinë e deshmitarit ne shqyrtimin gjyqesor te mbajtur me 

datën e lartcekur, i njejti ne deshmine e tij nder te tjera ka deklaruar se jeton në rrugën “2 Maji” 

në Vushtrri, por e kam edhe një shtëpi tjetër në rrugën “Marin Barleti” në Vushtrri e cila është 

në emër të motrës sime- Fatime Xhafa, si dhe ajo shtëpi është e pabanueshme dhe e tillë ka qenë 

edhe në vitin 2011, pra ka qenë e demoluar, i ka pasur vetëm muret. I njëjti ka deklaruar se e 

njeh të akuzuarin A.D, sepse i njëjti jeton afër shtëpisë sime në rrugën “Marin Barleti” në 

Vushtrri dhe shtëpinë time me shtëpinë e tij e ndan një distancë prej një metër e gjysmë. Ka 

deklaruar se nuk e di të kujt kanë qenë narkotikët që janë sekuestruar në vitin 2011, pasi që rrallë 

shkoj ta vizitoj atë shtëpi meqenëse është e pabanuar. Dëshmitari gjatë shqyrtimit gjyqësor po 

ashtu ka deklaruar se edhe kur e ka blerë atë shtëpi në vitin 2010 nuk ka pasur rrethojë dhe në 

atë shtëpi kanë mundur të kenë çasje edhe kalimtarët e rastit, por që nuk kam parë ndonjë person 

të panjohur kur unë kam shkuar ta vizitoj. I njejti ka deklaruar se kur e ka blerë shtëpinë ka qenë 

viti 2009-2010 dhe atëherë kam hyrë edhe brenda shtëpisë përfshirë edhe bodrumat, mirëpo që 

nga ajo kohë unë kur kam shkuar ta vizitoj shtëpinë nuk kam hyrë më brenda por vetëm në 

oborrin e saj. 

 

Administrimi i provave materiale: 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor më 08.02.2022, janë administruara provat materiale si në vijim; 

Raporti informues i policit i datës 08.06.2011 dhe i datës 23.06.2011; procesverbA.mbi bastisjen 

e banesës dhe personave me dt.11.05.2011; raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Njësia 

Regjionale e Forenzikës me dosje numër 11/056 i datës 11.05.2011; lista e dëshmive së bashku 

me fotoalbumin nga veni i ngjarjes i datës 11.05.2011;  lista e gjërave të konfiskuara të datës 

11.05.2011; raporti i ekspertizës mbi substancat narkotike nga Laboratori i Forenzikës në 

Prishtinë, me numër 2011-1588/2011-1676 i datës 29.08.2011; transkripta nga përgjimi i 

telefonit të të pandehurit i datës 26.05.2011, lëshuar nga Zyra për kërkesa ligjore e PTK-së, 

nr.896/11; si dhe shkresat e tjera të lëndës.       

 

-Nga raporti i policit hetues me numër te rastit 2011-DHTN-013 i dt.08.06.2011 dhe i dt. 

23.06.2011, vërtetohet fakti se Policia e Kosovës, ka bërë përgjimin e telefonit celular të të 

akuzuarit nga data 08.06.2011 deri më datën 22.06.2011, e që nuk ka asgjë por tu raportuar në 
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lidhje me rastin e lartcekur- përgjimet, por për të njëjtin rast janë gjetur dhe konfiskuar rreth 400 

gram substanca narkotike e dyshuar të llojit marihuanë dhe 130 fara që shërbejnë për mbjellje të 

kanabisit. 

 

-Nga procesverbalin mbi bastisjen e banesës dhe personave me dt.11.05.2011, vërtetohet se me 

datën e njëjtë është bërë bastisja e shtëpisë ku banon i akuzuari A.D e cila gjendet në rrugën 

“Marin Barleti”, në prani të dëshmitarit, e gjatë bastisjes në shtëpi janë gjetur 4 fishek të pushkës 

së gjuetisë, një qese najloni me 130 fara të dyshuara të kanabisit.  

 

-Nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Njësia Regjionale e Forenzikës me dosje numër 

11/056 i datës 11.05.2011, vërtetohet se është bërë bastisja e shtëpisë ku banonte i akuzuari A.D, 

në të cilën brenda shtëpisë së të njëjtit janë gjetur katër fishekë të pushkës së gjuetisë dhe një 

qese të vogël të najlonit ishin 130 fara të bimëve narkotike (kanabis), po ashtu afër shtëpisë së të 

akuzuarit në bodrumin e shtëpisë- pronë e A.G janë gjetur disa bimë narkotike, si dhe në një 

ngushticë mes shtëpive të lartcekura është gjetur një shishe plastike e zbrazët e cila dyshohej të 

jetë përdorur për përgatitjen e substancës narkotike dhe disa paketime (folje) në të cilën po ashtu 

dyshohej të ketë pasur substancë narkotike. 

 

-Nga lista e dëshmive së bashku me fotoalbumin nga vendi i ngjarjes i datës 11.05.2011, shihet 

vendi i ngjarjes, konkretisht shtëpia e pabanuar- pronë e dëshmitarit A.G, në të cilën shihet hyrja 

e shtëpisë si dhe pjesa e brendshme, po ashtu shihet edhe shishja e plastikës e zbrazët, në 

fotoalbum shihet edhe shtëpia ku ka banuar i akuzuari A.D nga pjesa e brendshme dhe e jashtme, 

shihet edhe ormani- dollapi ku janë gjetur qesja e najlonit me narkotikë, farat e narkotikëve dhe 

fishekët e armës së gjuetisë. 

 

-Nga lista e gjërave të konfiskuara të datës 11.05.2011, vërtetohet se Policia e Kosovës në rrugën 

“Marin Barleti” nga i akuzuari ka konfiskuar sasi e dyshuar e marihuanës (bimë të thara të 

kanabisit), tri bimë që dyshohet të jenë të kanabisit, disa folie që dyshohet që është bërë shkrirja 

e ndonjë substance narkotike dhe  një shishe e plastikës, si dhe 130 fara që dyshohen të jenë të 

kanabisit. 

 

-Nga raporti i ekspertizës mbi substancat narkotike nga Laboratori i Forenzikës në Prishtinë, me 

numër 2011-1588/2011-1676 i datës 29.08.2011, vërtetohet se pas ekzaminimit të substancës 

bimore është prezent Kanabisi (Marihuana) që përmban Tetrahidrokanabinol (THC), me peshë 
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të përgjithshme 332.8 gram, gjithashtu edhe 130 farat e narkotikut te gjetura janë te llojit kanabis-

marihuan. 

 

Palët, prokurori i shtetit, i pandehuri po ashtu edhe mbrojtësja e të pandehurit  av.Fatmire Braha, 

në shqyrtim gjyqësor nuk kanë pasur propozime tjera për administrimin e ndonjë prove tjetër 

materiale. 

 

Paraqitja e mbrojtjes nga i akuzuari; 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 08.02.2022, i akuzuari ka paraqitur mbrojtjen e tij 

përveç tjerash ka deklaruar se para vitit 2011 ka qenë përdorues i substancave narkotike edhe 

pse të njëjtën e kam përdorur shumë rrallë, ndërsa pas vitit 2011 nuk jam përdorues i substancës 

narkotike, kurse asnjëherë nuk jam marrë me shitjen apo kultivimin e tyre. Deklaron se shtëpia 

e cila gjendet në afërsi të shtëpisë së tij (shtëpia e dëshmitarit A.G) është e pabanueshme dhe në 

atë shtëpi hynë dhe dalin njerëz të ndryshëm pasi aty merret heroina me shiringa, e që janë gjetur 

dhe sekuestruar edhe nga policia, të cilët ka pasur raste që i kam lajmëruar edhe unë pasi që jetoj 

me vajzën time dhe arsyeja ka qenë që ajo mos ti sheh ato skena. I akuzuari po ashtu deklaron 

që sasinë prej 130 farash të narkotikut të cilat janë gjendur në shtëpinë time i kam blerë nga një 

person i nacionalitetit rom dhe narkotiku ka qenë i keq ka pasur shumë fara dhe të njëjtat më pas 

i kam ndarë dhe i kam ruajtur, por qëllimi nuk ka qenë që t’i mbjelli por vetëm më kanë mbetur 

aty. I njëjti po ashtu deklaron se ka pasur raste kur ka hyrë në shtëpinë e dëshmitarit A.G për ti 

larguar përdoruesit e narkotikut dhe qiftet të cilat kanë hyrë në atë shtëpi, ajo shtëpi në të dy anët 

e saj ka pasur hyrjet e hapura edhe nga parkingu im edhe nga fqinji im Murtez Zenjullahu, të 

cilat edhe jemi munduar ti mbyllim edhe për arsyen se brenda shtëpisë kanë hyrë edhe qentë 

endacak, por ato dyer janë hapur nga narkomanët. I akuzuari deklaron se nuk ka mbjellë 

asnjëherë narkotikë dhe as nuk ka bërë terjen- tharjen e tyre, si dhe thotë se policia nuk ka gjetur 

asgjë në pronën time. I akuzuari po ashtu deklaron se shtëpia në të cilën banon është pronë e 

A.M, dhe e njëjta me shtëpinë e dëshmitarit është në distancë prej një metër e gjysmë, kurse sa i 

përket shishes së plastikës e cila është gjetur dhe konfiskuar nga ana e policisë në shtëpinë e 

lartcekur deklaron se në atë shtëpi kanë hyrë dhe dalur shumë njerëz dhe ka pasur shumë shishe 

pasi që ajo shtëpi është e pabanuar dhe e shkatërruar.  
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Faktet jo kontestuese te çështjes; 

Gjykata në ketë rast duke u bazuar në  dëshminë e dëshmitarit, provat materiale, mbrojtjen që ka 

paraqitur i pandehuri, pretendimet e palëve, ka vërtetuar faktet jo kontestuese si në vijim; 

 

Nuk ishte kontestues fakti  se me dt. 11.05.2011,  në rrugën “Marin Barleti” në shtëpinë e pa 

banueshme te dëshmitarit A. G janë gjetur substanca narkotike dhe atë: tri bimë narkotike me 

peshë të përgjithshme 332.8 gram. Ky fakt vërtetohet nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes 

së datës 11.05.2011, ku në përshkrimin e vendit të ngjarjes së këtij raporti ceket se në katin e 

parë të shtëpisë së lartcekur janë gjetur tri bimë narkotike- kanabis, pastaj nga  lista e dëshmive 

të dt.11.05.2011, nga lista e gjërave të konfiskuara ku vërtetohet që në shtëpinë e lartcekur nga 

Policia e Kosovës janë gjetur dhe sekuestruar substanca e njëjtë narkotike, e po ashtu edhe nga 

fotodokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se ditën kritike në shtëpinë ku banonte i akuzuari A.D, e qe ishte ne 

pronësi te dhëndrit te tij A.M,  janë gjetur 130 fara të bimëve narkotike të llojit kanabis. Ky fakt  

u vërtetua nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes së datës 11.05.2011, ku në përshkrimin e 

vendit të ngjarjes së këtij raporti ceket në dhomën e parë djathtas në dollapin e ormanit kemi 

gjetur katër fishek të pushkës dhe një qese të vogël të najlonit me 130 fara të bimëve narkotike-

kanabis. Po ashtu ky fakt u vërtetua edhe nga lista e dëshmive të dt.11.05.2011, pastaj nga lista 

e gjërave të konfiskuara nga e cila u vërtetua që në shtëpinë e lartcekur nga Policia e Kosovës 

janë gjetur dhe sekuestruar 130 fara narkotike- kanabis, pastaj nga procesverbalin mbi bastisjen 

e banesës së dt.11.05.2011, u vërtetua se policia ka gjetur dhe sekuestruar farat e narkotikut te 

cekura si më lart. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se narkotiku, përkatësisht bima e narkotikut e cila është gjetur  duke 

u thare-terur ne shtëpinë e dëshmitarit A. G, dhe farat e narkotikut përkatësisht 130 fara te 

narkotikut te cilat janë gjetur ne shtëpinë ne te cilën banonte i akuzuari ishin te llojit te njëjtë 

kanabis-marihuan. Ky fakt vërtetohet  nga raporti i ekspertizës i datës 29.08.2011,  nga i cili 

rezulton se pas ekzaminimit te bimës narkotike  dhe te farave te narkotikut këto dy substanca 

eshte prezent kanabis (marihuan) qe përmban Tetrahidrokanabinol  (THC). 

 

Vleresimi i provave; 

Me rastin e përcaktimit tё përgjegjësisë penale për të akuzuarin A.D, gjykata i vlerësoi tё gjitha 

provat një nga një, por para se gjithash u bazua nё provat si ne vijim: 
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-Në dëshminë e dëshmitarit A.G, dhënë ne shqyrtim gjyqësor, i cili nder te tjera deklaroi se  jeton 

në rrugën “2 Maji” në Vushtrri, por e kam edhe një shtëpi tjetër e cila gjendet në rrugën “Marin 

Barleti” në Vushtrri e cila është në emrin e motrës sime F.Xh e cila shtëpi është e pabanueshme 

dhe e njëjta gjendet shume afër shtëpisë se te akuzuarit ne një distance diku rreth një metër e 

gjysmë  larg njëra tjetrës. Deshmise se këtij dëshmitari per këto rrethana gjykata ia fali .ne tersi 

besimin pasi qe kjo dëshmi gjen mbështetje ne provat materiale qe gjenden ne shkresat e lendes. 

 

Po  ashtu gjykata me rastin e vendosjes u bazua ne provat materiale te cilat u administruan ne 

shqyrtim gjyqësor si ne; raportet policore me numër te rastit 2011-DHTN-013 i dt.08.06.2011 

dhe i dt. 23.06.2011, pastaj procesverbA.mbi bastisjen e banesës dhe personave me 

dt.11.05.2011, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Njësia Regjionale e Forenzikës me 

dosje numër 11/056 i datës 11.05.2011, lista e dëshmive së bashku me fotoalbumin nga vendi i 

ngjarjes i datës 11.05.2011, lista e gjërave të konfiskuara të datës 11.05.2011 dhe raporti i 

ekspertizës mbi substancat narkotike nga Laboratori i Forenzikës në Prishtinë, me numër 2011-

1588/2011-1676 i datës 29.08.2011, e nga te cilat prova u vërtetua se policia e Kosovës me 

dt.11.05.2011, ne shtëpinë prone e dëshmitarit A. G e cila është vetëm një metër e gjysme nga 

shtëpia ku banon i akuzuari ka gjetur duke u thar-terur tri bime te narkotikut te llojit kanabise-

marihuan, po ashtu nga këto prova materiale u vërtetua se ne shtëpinë ku banon i akuzuari policia 

e Kosovës me dt.11.05.2011, kane gjetur 130 fara te narkotikut te llojit kanabis-marihuan, e te 

cilat pas ekzaminimit nga Laboratori i Forenzikes se Kosovës rezultuan se këto fara te narkotikut 

janë te njëjtit lloj kanabis-marihuan, me tri bimët e narkotikut te cilat policia i ka gjetur ne 

shtëpinë e dëshmitarit A. G duke u thare-terur. Andaj gjykata me rastin e vendosjes provave 

materiale te cekura si me larte ua fali besimin e plote pasi qe te njëjta gjenin mbështetje  dhe 

plotësonin njëra tjetrën. Gjykata po ashtu me rastin e vendosjes u bazua pjesërisht edhe ne 

deklarimin e te akuzuarit ne mbrojtjen e tij ne rastin kur ai deklaroi “sasinë prej 130 farash të 

narkotikut të cilat janë gjendur në shtëpinë time i kam blerë nga një person i nacionalitetit rom 

dhe narkotiku ka qenë i keq ka pasur shumë fara dhe të njëjtat më pas i kam ndarë dhe i kam 

ruajtur, por qëllimi nuk ka qenë që t’i mbjelli por vetëm më kanë mbetur aty”. 

 

Andaj mbi bazën e provave te cekura si me lart  u  vërtetua së me datën 11.05.2011, rreth orës 

10:00 në Vushtrri në rrugën “Marin Barleti” në bodrumin e shtëpisë së pabanuar, pronë e A.G, i 

pandehuri pa autorizim ka kultivuar dhe përgatit substanca që janë të shpallura të rrezikshëm si 

narkotikë me qëllim shitje, shpërndarje ose ofrim për shtije, ashtu që pasi i ka kultivuar ka këput 
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dhe me qëllim përgatitje së tyre për shitje i ka lënë për tu tharë disa në bodrumin e shtëpisë së 

A.G, kurse tri bimë tjera narkotike në katin e parë të kësaj shtëpie e të gjitha këto me peshë të 

përgjithshme prej 332.8 gram, kurse në dollapin në dhomën e fjetjes në shtëpinë ne te cilën 

banonte i akuzuari A.D, e cila ishte ne pronësi te dhëndrit te tij A.M, ne një qese të vogël të 

plastikës janë gjetur 130 fara të bimëve narkotike të llojit kanabis. 

 

Gjykata vlerësoj edhe mbrojtjen-deklarimin e të akuzuarit A.D,  dhëne në shqyrtimin gjyqësor 

te mbajtur me dt.08.02.2022, mirëpo mbrojtjes se tij  përkatësisht mohimit që ka mbjellë bimë 

narkotike- marihuanë gjykata nuk i’a fali besimin dhe u vlerësua si tentative që i njëjti t’i 

shmanget përgjegjësisë penale, pasi që një gjë e tillë u vërtetua nga provat materiale që u 

administruar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, si nga raporti informues i policit i datës 08.06.2011 

dhe i datës 23.06.2011; procesverbalin mbi bastisjen e banesës dhe personave me dt.11.05.2011; 

raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Njësia Regjionale e Forenzikës me dosje numër 11/056 

i datës 11.05.2011; lista e dëshmive së bashku me fotoalbumin nga veni i ngjarjes i datës 

11.05.2011;  lista e gjërave të konfiskuara të datës 11.05.2011; raporti i ekspertizës mbi 

substancat narkotike nga Laboratori i Forenzikës në Prishtinë, me numër 2011-1588/2011-1676 

i datës 29.08.2011.  

 

Andaj, gjitha këto prova dëshmojnë faktin se  i akuzuari A.D,  kishte kultivuar dhe përgatitur 

substanca narkotike me qëllim shitje, shpërndarje ose ofrim për shitje, pasi qe ne shtëpinë ne te 

cilën ai banon janë gjetur dhe sekuestruar nga Policia e Kosovës një sasi e konsiderueshme e 

farave te narkotikut te llojit kanabis-marihuan, përkatësisht 130 fara te tilla, si dhe ne shtëpinë e 

cila ishte e pabanueshme e cila ishte shume afër thuajse ngjitas me shtëpinë ne te cilën ai banonte 

e ne te cilën u vërtetua se kishte qasje shume te leht, ditën kritike janë sekuestruar nga Policia e 

Kosovës një sasi e dyshuar e marihuanës (bimë të thara të kanabisit), perkatesisht tri bimë që 

dyshohet të jenë të kanabisit, disa folie që dyshohet që është bërë shkrirja e ndonjë substance 

narkotike dhe  një shishe e plastikës, e nga te gjitha këto prova u vërtetua se i akuzuari ka kultivar 

dhe përpunuar narkotik me qellim shitje dhe shpërndarje. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të pakontestueshme tё përshkruara si me lart, gjykata vërteton se me 

veprimet inkriminuese të tё akuzuarit manifestohen elementet dhe tiparet e veprës penale: 

Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikeve te rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike nga neni 230 par. 1 te KPK-së, pёr tё cilën vepër penale ёshtё përgjegjës dhe fajtor, 

andaj gjykata tё njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si nё dispozitiv tё aktgjykimit. 
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Konfiskimi i substancës narkotike 

Gjykata, në bazë të nenit 60 par.1 lidhur me nenin 230 par.5 të KPK-së, ka urdhëruar që narkotiku 

me peshë të përgjithshme prej 332.8 gram, i llojit kanabis- marihuanë si dhe 130 fara të bimëve 

narkotike të llojit kanabis marihuanë të konfiskohen në mënyrë të përhershme dhe i njëjti do të 

shkatërrohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit; 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata i pati parasysh minimumin dhe 

maksimumin e dënimit tё paraparë pёr veprën penale pёr tё cilën i akuzuari ёshtё shpallur fajtor, 

pastaj pati parasysh edhe qëllimin e dënimit dhe të gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduese nga 

neni 64 tё KPK-së, qё ndikojnë nё ashpërsimin ose zbutjen e dënimit. Si rrethanë lehtësuese gjeti 

rrethanat e tij personale - sё i njëjti është i martuar dhe është mbajtës i familjes, pastaj sjelljen e 

tij korrekt ne raport me palët dhe gjykatën, faktin se nga koha e kryerjes se veprës penale kane 

kaluar mbi 10 vite, ndërkaq rrethanë rënduese gjykata gjeti  shkallën e përgjegjësisë penale, që 

gjykata ka vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i 

aftë për t’i kuptuar sjelljet dhe veprimet e tij dhe faktin se kjo vepër është një vepër e rëndë 

penale e cila po përhapet në masa të mëdha në shoqërinë tonë. 

 

Gjykata duke marre për baze rrethanat lehtësuese te cekura si me lartë vendosi qe ndaj te 

akuzuarit te shqiptoje  dënim me gjobë në vlerë 300 euro, si dhe i shqiptoj dënimin me burgim 

te kushtëzuar në kohëzgjatje prej dhjetë (10) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda afatit prej dy vitesh pasi aktgjykimi të merre formën e prerë nuk kryen vepër 

penale, duke shqiptuar dënim nen minimumin e  parapare ligjore duke vlerësuar se ekzistojnë 

rrethana posaçërisht lehtësuese siq janë rrethanat e tij personale - sё i njëjti është i martuar dhe 

është mbajtës i familjes, pastaj sjelljen e tij korrekt ne raport me palët dhe gjykatën, faktin se nga 

koha e kryerjes se veprës penale kane kaluar mbi 10 vite, duke konsideruar që edhe me 

shqiptimin e këtij dënimi të butë do të arrihet qëllimi i dënimit, pra duke i zbatuar kufijtë e zbutjes 

së dënimeve siç parashihet me nenin 67 par.1 pika 1.2 e lidhur me nenin 66 të KPK-së, i ka 

shqiptuar dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimit.  

 

Bazuar në të gjitha këto rrethana gjykata ka shqiptuar dënimin ndaj të pandehurit sikurse ne 

dispozitiv duke qenë e bindur se me një dënim të tille do te arrihet qëllimi i dënimit, konkretisht 

qe kryesi do të parandalohet në kryerje e veprave penale në të ardhmen dhe do të arrihet 
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risocializimi i tij, me ane të këtij dënimi po ashtu do te parandalohen personat e tjerë nga kryerja 

e veprave penale.  

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata i ka detyruar të akuzuarit që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe të 

paushallit gjyqësor duke u mbështetur në nenin 453 paragrafi 1 dhe 450 te KPP-ës, ndërsa taksa 

për kompensimin e viktimave të krimit në mbështetje të nenit 39 par.3 nën par.3.2 të Ligjit 

nr.05\L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Palë të dëmtuar në këtë çështje penale nuk kishe. 

 

Gjykata, nga arsyet e cekura si më lartë e bazuar ne nenin 365 te KPP-se, vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.801/2013 dt.25.02.2022 

Procesmbajtësja:                                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Shqipe Sejdiu                           Mentor Hajraj   

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 

 


