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        P.nr.44/2012 

  

 

NË EMËR TE POPULLIT 

 

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

trupit gjykues Beqir Halili, Florije Syla dhe Tatjana Virijevic - antar, me procesmbajtësen 

Qendresa Tahiri, në lënden penale kundër kundër të akuzuarit A.H, për shkak të veprës penale 

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

tropike nga neni 230 par.1 te KPK-s, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqesor me datën 13.05.2019 të 

njëjtën ditë e shpalli,  kurse me datën 15.05.2019 e përpiloi këtë:  

 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari A.H i biri i F.-. dhe H.-. e vajzërisë Sh., i lindur me ... ne ... ku edhe tani jeton rr. “...” 

nr. ..., shqipetar, kosovar, i fejuar, i papune, din shkrim lexim, ka te kryer shkollen e mesme 

teknike-kimi teknologji, i gjendjes se mesme ekonomike. 

 

 

          Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

 

SEPSE: ditën e pacaktuar të muajit shkurt të vitit 2012 në oborrin e shtëpis se tij në rrugën “...” 

nr. ... në ... paautorizim ka kultivuar substanca narkotike qe janë shpallur të rrëzikshme si 

narkotike me qëllim shitje për të cilat është kujdesur duke i ujitur ku edhe kane arritur gjatësin 

deri ne 3cm., si dhe në një vazo te luleve ka mbjell nje bime narkotike të kanabisit e cila ka arrite 

gjatësinë 5cm pastaj ka përgatite për shitje e shpërndajre 2.967 fara të kanabisit dhe me dt. 

30.03.2012 rreth orës 15:40min. janë gjetur he konsfikuar nga ana e policisë gjatë kontrollimit të 

shtëpisë dhe objekteve tjera përcjellëse të pandehurit dhe se pas akzaminimit laboratorik është 

konstatuar se në substancat bimore me ngjyre të gjelbert është prezent kanabisi (marihuana) që 

përmban tetrahidrokanabinal (THC) me peshë neto të përgjithshme 37.84gr. 

 

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

rrezikshëm dhe i substancave psiko-tropike nga neni 230 par.1 te KPK-s 

 

Duke u bazuar në dispozitat e nenit 34, 38, 39, 64, 65, 66,67, 230 par.1  të KPPK-së , dhe nenit  

365, 366, dhe 450 par 2.6 te KPP-së e, 

 

GJ Y K O N 

 

 

ME DENIM ME BURG, ne kohëzgjatje prej nje (1) vit dhe DHE DENIM ME  GJOBE ne 

shume prej pesëqind (500) euro. 
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Ne kete dënim llogaritet koha e kaluar ne paraburgim prej dates 30.03.2012 e gjer me datën 

06.08.2012.  

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund te paguaj gjobën gjykata dënimin me gjobe do t’ia 

zëvendësoi me dënim me burgim ashtu qe nje dite burgim llogaritet ne 20 euro. 

 

Te akuzuarit i konfiskohen substancat narkotike te kanabisit (marihuan) qe përmban 

tetrahidrokanabinol (THC) me peshe prej 37.43. 

 

Obligohet i akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te procedurës penale e ne emër te paushallit 

gjyqësor ta paguaj shumen prej njëqind (100) Euro. 

 

Obligohet i akuzuari qe ne emër te kompenzimit te viktimave te paguaj shumen pesedhjet (50) 

Euro. 

 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se formës se prere te këtij aktgjykimi nen 

kërcënimin e ekzekutimit te dhunshëm. 

 

Kërkesa pasurore juridike nuk ka pasur. 

 

 

                         A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore  ne Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë 

PP.nr. PP.I nr. 130/2012 të dt. 17.07.2012 , kundër të akuzuarit A.H, për shkak të veprës penale 

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

tropike nga neni 230 par.1 te KPK-s. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datën 13.05.2019 pasi që i akuzuari u njoftua me 

përfitimet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, i akuzuari  A.H deklaroi se e pranoj fajësinë. 
 

Në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit A.H, Prokurori i shtetit Ismet Ujkani 

deklaroi se pranimi i fajesis nga i pandehuri mbështet edhe ne provate qe gjenden ne shkresat e 

lendes e qe edhe ne aktakuze janë propozuar qe te nxjerren si prova prej nga rezulton qe i 

pandehuri ka kryer veprën penale me te cilën narkohet sipas aktakuzës. Andaj edhe gjykatës i 

propozoj qe ta pranoj pranimin e fajesis 

 

Në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit A.H, mbrojtësi i të akuzuarit Av.  A.D 

deklaroi nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit. Pranimi i fajësisë eshte i 

vullnetshëm prandaj ne konsultim me te pandehurin kemi vendosur qe ta bejm pranimin e fajsise. 

 

Pas pranimit te fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe pas dëgjimit të Prokurorit dhe mbrojtësit të tij, 

trupit gjykues vërtetoi se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bere ne mënyrë vullnetare 

pa kurfar imponimi dhe presioni e ne konsultim edhe me mbrojtësin e tij. 
 

Pranimi i fajësisë është bere duke u bazuar në provat të cilat gjinden ne shkresat e lendes dhe 
atë: Shënimi zyrtar i policit hetues F.F. te dates 30.03.2012, Procesverbalin mbi bastisjen e 
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shtëpisë se te pandehurit A.H te dt.30.03.2012, lista e gjerave te konsifkuara nga i pandehuri te 

dt.30.03.2012, shënimin zyrtar te gjyqtarit te procedurës paraprake te Gjykates se qarkut ne 

Mitrovice te dt.20.04.2012,  raportin e këqyrjes se vendit te ngjarjes te Njesise se Forenzikut te 

SRK ne Mitrovice se bashku me listën e dëshmive te dt.31.03.2012, raportin e ekspertizës Njesia 

e Shkencave ligjore, analiza e Kimike te NPB – Agjencia e Kosoves per forenzike ne Prishtine te 

dt.09.07.2012 si dhe vështrimin ne foto dokumentacionin e hetimit. 

 

Duke u bazuar ne këto te dhëna trupi gjykuesi vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore për 

pranimin e fajësisë dhe në vështrim të nenit 248 par.4, vërtetoi se i pandehuri i ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit te fajit, se pranimi i fajit është bërë vullnetarisht nga i pandehuri 

pas këshillimeve me mbrojtësin, se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza në materiale e propozuara nga Prokurori i shtetit  dhe nga provat te cilat gjinden në 

shkresat e lëndës dhe aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Në baze të këtyre provave trupit gjykues është bindur se janë vërtetuar faktet nga neni 248 par.4 

të KPP-së dhe e ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. 

 

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata si rrethana lehtësuese në vështrim 

të nenit 64  të KPPK-së, i ka merre faktin se ka bashkëpunuar ne mënyrë korrekte me gjykatën, i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë, dhe ka shfaqur keqardhje për veprën e kryer penale, është penduar 

se e ka kryer ketë vepër dhe ka premtuar se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra tjera penale, 

ndërsa rrethana renduese nuk ka gjetur. 

 

Duke u bazuar në dispozitat e nenit 64 par. 1 pika te KPPK-së, i ka shqiptuar dënim me burgim 

ne kohëzgjatje prej një (1) vit dhe dënim me gjobe ne shume prej pesëqind (500) euro. 

 

Duke marr parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallen e rrezikshmërisë shoqërore gjykata 

vlerëson se edhe me këtë dënim do te arrihet qëllimi i dënimit nga neni 34 par 1 të KPPK-së, qe 

të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave penale ne te ardhmen dhe të bëje rehabilitimin e tyre 

si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

Vendimin për konfiskimin e substancës narkotike, gjykata e  ka marr ne bazë të nenit 229 par. 5 

të KPPK-së. 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marr ne bazë te nenit 450 par. 2 pika 2.6 të 

KPP-së, që kanë të bëjë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. 

 

Në bazë te të dhënave të shënuara me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

                                                           Departamenti për Krime të Rënda 
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                                                            P.nr.44/12, me datën 15.05.2019 

 

Procesmbajtësja,                             Kryetari i trupit gjykues 

   Qendresa Tahiri                            Beqir Halili  
   

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë-Departamentit për Krime te Rënda, e përmes kësaj Gjykate.  


