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P.nr.111/14 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, kryetari i 

trupit gjykues Bekim Veliqi, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër të 

pandehurit Xh.I, për shkak të veprës penale Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike nga neni 274 

par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë Departamenti për 

Krime të Rënda PP.I.nr.28/2014 e dt.25.09.2014, e përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit Njazi 

Rexha, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 366 të 

KPP-së me dt.09.12.2019 është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi 

është përpiluar me dt.13.12.2019; 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

XH.I, nga i ati B., e ëma N., e vajzërisë Z., i lindur me dt.... në ..., me vendbanim në rr.“...” ... në 

Komunën e ..., me nr. personal ..., i martuar baba i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme 

teknike, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike. 

 

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE: 

Me dt.03.08.2011 në Mitrovicë – ..., pa autorizim ka kultivuar substanca narkotike të shpallura si 

narkotike – marihuanë, në atë mënyrë që në bahçen e tij në ..., në mes të perimeve tjera ka 

kultivuar bimën e kanabisit (marihuane) duke u përkujdesur për të rreth ujitjes, heqjes së barit 

përrreth bimës, e cila pas kontrollit të bërë nga ana e Policisë me dt.03.08.2011, është gjetur e 

kultivuar në bahçe dhe konfiskuar substanca narkotike bimore me ngjyrë të gjelbërt me peshë 

neto 181.57 gram (rrënjë me dhe, kërcell dhe gjethe sipas raportit te ekspertizes AKF) që 

përmban Kanabis (Marihuanë)-Tetrahidrokanabinol. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Kultivimi i bimës së hashashit, shkrurres së kokainës ose 

bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 3, 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 dhe nenit 359, 

360, 361, 365, 366 të KPP-së i: 

S H Q I P T O N 

 

I. DËNIM ME BURGIM në kohë zgjatje prej një (1) viti i cili nuk do të ekzekutohet në 

afat prej dy (2) viteve nëse i pandehuri gjatë kohës së verifikimit nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. Në mbështetje të nenit 272 par.2 të KPRK-së e lidhur me nenin 282 par.2 nën 2.4 të 

KPP-së konfiskohet substanca narkotike bimore me ngjyrë të gjelbërt me peshë neto 181.57 

gram (rrënjë me dhe, kërcell dhe gjethe) që përmban Kanabis (Marihuanë)-Tetrahidrokanabinol. 
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III. Obligohet i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 20€ 

(njëzet euro), paushallin gjyqësor në shumën prej 20€ (njëzet euro) si dhe 50€ (pesëdhjetë euro) 

në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit të gjitha këto në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën pasojat e 

përmbarimit të dhunshëm. 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë–Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën 

PP.I.nr.28/2014 e dt.25.09.2014, ndaj të pandehurit Xh.I nga ... për shkak të veprës penale 

Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, analoge apo 

veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike nga neni 274 par.1 të KPRK-së. 

 

Kryetari i trupit gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, gjatë seancës se shqyrtimit 

fillestar, ka prezantuar Prokurori i Shtetit Njazi Rexha, i pandehuri Xh.I dhe është vazhduar me 

mbajtjen e seancës se shqyrtimit fillestar. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar i pandehuri është udhëzuar dhe njoftuar me të drejtat e 

tij komfor nenit 246 par.1 te KPP-së, pas deklarimeve të të pandehurit është vazhduar me 

leximin e aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit i cili fillimisht bënë rikualifikimin e veprës 

penale pasi që KPRK që është tani në fuqi është më i favorshëm për të pandehurin ashtu që ka 

bërë rikualifikimin në veprën penale Kultivimi i bimës së hashashit, shkrurres së kokainës ose 

bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së, pjesa tjetër e dispozitivit të aktakuzës ka 

mbetur e njëjtë, i pandehuri është deklaruar se e kupton aktakuzën me rikualifikim e bërë nga ana 

e Prokurorit të Shtetit dhe pas bindjes së gjyqtarit se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, i është 

ofruar mundësia që të pranoj fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm, i pandehuri është deklaruar 

se e pranon fajësinë për veprën penale që i vihet ne barrë sipas aktakuzës së rikualifikuar. 

 

Gjykata e ka njoftuar të pandehurin për pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale Kultivimi 

i bimës së hashashit, shkrurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të 

KPRK-së, respektivisht dënimi që parashihet për këtë vepër penale, po ashtu duke e njoftuar të 

pandehurin se sipas nenit 383 par.2 të KPP-së në rast të pranimit të fajësisë nga i pandehuri i 

njëjti nuk e ka të drejtën e ushtrimit të ankesës për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të 

plotë të gjendjes faktike, provat nuk do të administrohen gjatë kësaj seance, por ato do të 

vlerësohen me rastin e matjes se dënimit, po ashtu pranimin e fajësisë gjykata do ta vlerësoj si 

rrethanë lehtësuese në rastin e caktimit të dënimit. 

 

I pandehuri ka deklaruar se i kupton pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat lehtësuese që i 

merr gjykata me rastin e matjes së dënimit dhe i pandehuri qëndron pranë pranimit të fajësisë. 

 

Në mbështetje të nenit 248 par.2 të KPP-së, është kërkuar mendimi i Prokurorit të Shtetit lidhur 

me deklarimin e të pandehurit për pranimin e fajësisë, e cili ka deklaruar meqenë se i pandehuri 

pranon fajësin në mënyrë vullnetare pa presion dhe në mbështetje të provave që gjinden në 

shkresat e lëndës i propozoj gjykatës që të pranojë fajësin e të pandehurit. 

 

Pas kësaj kryetari i trupit gjykues është bindur se i pandehuri e kupton natyrën e pranimit dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë dhe në procesverbal të seancës në kuptim të nenit 248 par.4  e 

lidhur me par.1 nën par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 të KPP-së është marrë aktvendim duke pranuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pasi që i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e 
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pranimit, pranimi është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajësisë mbështet në provat 

materiale dhe se aktakuza nuk përmban shkelje ligjore ose gabime faktike. 

 

I pandehuri pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës ka shtuar se jam familjar, prind i 4 

fëmijëve, është fakt që i kam nejt gati, jam konsumues i substancës narkotike, asnjëherë pas rastit 

nuk kam kultivuar është rast i 2011 që nga ajo kohë nuk kam pasur të bëjë me ksi vepër penale, 

shuma prej 181 gram është e tëra peshë e bimës së bashku me trup me rrënjë dhe gjethe, kërkoj 

prej gjykatës që të më caktoj një dënim sa më të lehtë 

 

Pasi që Gjykata ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe me që nga palët nuk 

ka pasur propozime të reja për plotësimin e procedurës, kryetari i trupit gjykues e ka shpallur 

përfundimin e këtij shqyrtimi dhe i ka njoftuar palët se Gjykata ka vazhduar në mbështetje të 

nenit 248 par.4 të KPP-së, me shqiptimin e dënimit - respektivisht me shpalljen publike të 

aktgjykimit, e cila shpallja e aktgjykimit është bërë po të njëjtën ditë, shpallja ka qenë e hapur 

dhe publike, në mungesë të të pandehurit dhe në mungesë të Prokurorit të Shtetit. 

 

Në lidhshmëri të pranimit të fajësisë nga i pandehuri në vlerësimin dhe analizimin e provave 

materiale dhe atyre personale që janë pjesë përbërëse e kësaj çështje penale dhe në mbështetje të 

nenit 361 të KPP-së, gjykata vërtetoj se ekzistojnë prova se në veprimet e të pandehurit janë 

konsumuar elementet e veprës penale me të cilën akuzohet, kjo konstatohet nga: Vërtetimi mbi 

marrjen e sendeve i dt.03.08.2011, Ekspertiza nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë me nr.... e 

dt.01.10.2012 ku konstatohet që ka substancë narkotike bimore me ngjyrë të gjelbërt me peshë 

neto 181.57 gram (rrënjë me dhe, kërcell dhe gjethe) që përmban Kanabis (Marihuanë)-

Tetrahidrokanabinol, Procesverbali i dt.25.06.2014 mbi marrjen në pyetje në Prokurori të 

pandehurit, Fotodokumentacion nga vendi i ngjarjes gjithsej 6 fotografi, andaj të gjitha këto 

vërtetojnë rrethanat për gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe me 

këto veprime përmbushen – krijohen elementet e veprës penale Kultivimi i bimës së hashashit, 

shkrurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 272 par.1 të KPRK-së ku të gjitha 

rrethanat si më lart tregojnë gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes së lartësisë së dënimit për të akuzuarin, 

gjykata pati parasysh mbeshtetjen ne nenin 49 te KPRK-es, dhe rregullave te pergjitheshme per 

zbutjen e denimit te parapare me nenin  70 të KPRK-së, në caktim të dënimit me kusht, duke i 

shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit si rrethana për bazë mori pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri, prind i 4 fëmijëve, mbajtës i familjes, nga koha e kryerjes së veprës penale kanë 

kaluar më shumë se tetë vite (2011), bashkëpunimin e përgjithshëm  i të pandehurit me gjykatën, 

bashkëpunmin vullnetar të pandehurit në hetim dhe ndjekje penale, shprehjen e keqardhjes, 

sjelljen e të pandehurit pas kryerjes së veprës penale, gjykata në vlerësim të rrethanave të 

theksuara si më lart i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar me 

bindjen të plotë se me dënimin e shqiptuar me kusht do të arrihet qëllimi i këtij dënimi i paraparë 

sipas nenit 38 dhe nenit 47 të KPRK-së, duke pasur efektin në parandalimin e kryeseve nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, në parandalimin e 

personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit, duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjes me kërcënmin e dënimit është e 

nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryej vepër tjetër penale andaj gjykata nga të gjitha këto 

ka konsideruar se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë dhe të 

rrezikshmërisë shoqërore për veprën penale për të pandehurin. 

 

Gjykata ka bërë konfiskimin e substancës narkotike bimore me ngjyrë të gjelbërt me peshë neto 

181.57 gram (rrënjë me dhe, kërcell dhe gjethe) që përmban Kanabis (Marihuanë)-
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Tetrahidrokanabinonë duke u mbështetur në nenin 272 par.2 të KPRK-së i cili përcakton se 

“Bima e hashashit, shkurrja e kokainës ose bima e kanabisit dhe furnizimet, pajisjet dhe 

materialet për kultivimin e tyre konfiskohen” e lidhur me nenin 282 par.2 nën 2.4 të KPP-së ku 

përcakton “pasuria që është qenësisht e rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht 

konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me 

fajësinë po pafajësinë e të pandehurit”. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 453 të KPP-së, 

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. 

         

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

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.111/14 dt.13.12.2019 

 

Procesmbajtësi                                          Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

Endrit Hajrizaj              Bekim Veliqi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi përmes kësaj Gjykate për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


