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                        P.nr. 80/2019 

NË EMER TË POPULLIT 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i përgjithshëm, Gjyqtari i vetëm 
gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtësen Valdete Sadiku, në çështjen penale ndaj te pandehurit 
K.H. nga ... për veprën penale Posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope ose 
analoge nga neni 275 par.1 te KPRK-es, sipas Aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne Mitrovice 
Departamenti i përgjithshëm PP.II.nr.4988/2018, dt.18.01.2019, akuzën e ka përfaqësuar 
Prokurori i  i Shtetit Sllavica Mavriq, ndërsa pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit fillestar, ne 
bazë te nenit 359, 360, 361, 362, 366, te KPP-se, me dt.29.07.2019, është marre dhe shpallur 
publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.30.07.2019; 
 
                                                          A K T G J Y K I M 
 
I akuzuari; K.H., pseudonimi K., nga babai F., nga e ema M., e vajzerise P., i lindur me data e 
lindjes..., ne fsh. C. komuna e ..., tani me vendbanim ne T., rr. ”.Q.”, pnr, Shqiptar, Shtetas i 
Republikes se Kosoves, i pa martuar, i gjendjes se dobet ekonomike. 

 
ESHTE FAJTOR 

 
SEPSE: me dt. 04.10. 2018 rrethe ores 21:45 te fsh. R. komuna e ... gjate kontrollit te 
automjeteve eshte ndaluar automjeti i markes “Golf2” ngjyre e bardhe me targa targat e 
regjistrimit..., te cilin e drejtoj i pandehuri i cili paautorizim ka poseduar droge narkotike – tri (3) 
qese, marihuana me peshe prej 3.61 +/-0.0001gram, te perzier me tetrahidrokanabbinola (THC)  
te cilen e ka blere nga personi  i panjohur sepse eshte perdorues i substances narkotike, me kete 
rast i eshte konfiskuar nga Policia. 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Posedim i paautorizuar i narkotikeve supstancave 
psikotropike ose analoge nga neni 275 par.1 te KPRK-se. 
 
Andaj gjykata ne baze te nenit te 4, 7, 17, 21, 41, 50, 51, 62, 69, 73, 75 KPRK-se, dhe nenit 359, 
360, 361, 365, 366, te KPP-se i; 
 

S H Q I P T O N 
 

DENIMIN ME BURGIM ne kohëzgjatje prej gjashte (6) mujave i cili dënim nuk do te ekzekutohet 
ne afat prej dy (2) viteve, nese i akuzuari gjate kohës se verifikimit nuk kryen vepër penale si dhe 
Denim me Gjobe ne shumeprej 200€, i cili dënim po ashtu nuk do te ekzekutohet ne afat prej 2 
viteve nese i pandehurit gjate kohës se verifikimit nuk kryen vepër penale. 
 
Te akuzuarit i Shqiptohet dënim plotësues konfiskim i sendit- substancës narkotike –marihuane  
Ne sasi prej 3.61+/-0.0001 gram, send i perdorur ne kryerjen e vepres penale, kjo e përcaktuar 
me nenin 69 te KPRK-es. 
 
I akuzuari obligohet te paguaj shpenzimet procedurale aq sa do te jene sipas listës definitive, 
ndërsa ne emër te paushallit gjyqësor secili te paguaj shumen prej nga 20€, ne afat prej 15 ditësh 
nga plotefuqishmeria e këtij aktgjykimi nen kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

 
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 

OSNOVNI SUD MITROVICI - BASIC COURT OF MITROVICA 
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                                                     A r s y e t i m i 
 
Prokuroria Themelore ne Mitrovicë- Departamenti i përgjithshëm pranë Gjykatës Themelore ne 
Mitrovice Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.II.nr.4988/2018, 
dt.18.01.2019, ndaj te pandehurit K.H. nga ... për veprën penale Posedim i paautorizuar i 
narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.1 te KPRK-ës. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, gjate seancës se shqyrtimit 
fillestar ka prezantuar Prokurori i Shtetit Sllavica Mavriq, i pandehuri K.H., ku është vazhduar me 
mbajtjen e seancës se shqyrtimit fillestar. 
 
Gjate kësaj seance te shqyrtimit fillestar i pandehuri është udhëzuar dhe njoftuar me te drejtat e 
tij konform nenit 246 par.1 te KPP-ës, pas deklarimeve te te pandehurit është vazhduar me 
leximin e aktakuzës nga ana e Prokurorit te Shtetit, i pandehuri ka deklaruar se e kupton 
aktakuzën dhe pas bindjes se gjyqtarit se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, i është ofruar 
mundësia qe te pranoj fajësinë apo te deklarohet i pafajshëm, ku i pandehuri është deklaruar se 
e pranon fajësinë për veprën penale që i vihet ne barre sipas aktakuzës,  
 
Gjykata e ka njoftuar te pandehurin për pasojat e pranimit te fajësisë se vepra penale Posedimi i 
paautorizuar i narkotikeve substancave psiko-tropike ose analoge nga neni 275 par.1 te KPRK-
se, dënimi për ketë vepër ligji e ka përcaktuar se është dënim me gjobe ose  me burgim prej nje  
(1) deri ne tri (3) vite, ne rast te pranimit te fajësisë gjyqtari i çështjes e njofton se nuk e ka te 
drejtën parashtrimin e ankesës nga baza e vërtetimit te gabuar apo jo te plote te gjendjes faktike 
te përcaktuar me nenin 383 par. 2 te KPP-ës, po ashtu e njofton se provat materaiale nuk 
administrohen ne kete seance por ato vlersohen me rastin e percaktimti te llojit dhe matjes se 
denimit, pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit gjykata do ta vlerësoi si rrethane lehtësuese. 
 
I pandehuri ka deklaruar se i kupton pasojat e pranimit te fajësisë dhe rrethanat lehtësuese qe i 
merre gjykata me rastin e matjes se dënimit dhe i pandehuri qëndron pranë pranimit te fajësisë. 
 
Ne mbështetje te nenit 248 par.2 te KPP-ës është kërkuar mendimi i Prokurorit te Shtetit lidhur 
me pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit i cili ka deklaruar se gjykata te e aprovoj pranimin 
e fajesise, pranimi eshte i vullneteshme, mbeshtetet ne provat materiale, mbi baze e se ciles 
eshte ngritur aktakuza, po ashtu gjykata pranimin e fajesise te e vlersoj si rrethane lehtesuese 
me rastin e caktitmi te llojit dhe matjes se denimit, i njejti eshte i moshes se re, shprehejne e 
keqardhjes, premtitmne tij se ne te ardhmen nuk do te bie ndesh me ligjin. 
 
Pas kësaj gjyqtari është i bindur se i pandehuri e kupton natyrën e pranimit dhe pasojat e 
pranimit te fajësisë dhe se pranimi është bere ne mënyrë te vullnetshme dhe se pranimi është 
mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje te qarte ligjore ose gabime faktike, andaj Gjyqtari ne procesverbal ne kuptim te nenit 248 
par.4 te KPP-ës, ka marr aktvendim duke pranuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit. 
 
Pasi qe Gjykata ka pranuar pranim te fajësisë për te pandehurin, i pandehuri deklaron se gjykata 
te kete parasyshe moshen time te re, shprehjen e keqardhjes, premimin tim se ne te ardhmen 
nuk do te perseris vepra tjera penale, i pa pune, gjenjden time te dobet ekonomike. 
 
Ne lidhshmëri te pranimit te fajësisë nga i pandehuri ne vlerësimin dhe analizimin e provave 
materiale qe janë pjese përbërëse e kësaj çështje penale dhe ne mbështetje te nenit 361 te KPP-
ës, gjykata vërtetoj se ekzistojnë prova materiale se ne veprimet e te pandehurit kemi te bëjmë 
me elemente e veprës penale me te cilën akuzohet, kjo konstatohet deklaratat e dhëna nga i 
pandehuri e datës 04.10.2018, vërtetimi mbi marrjen e sendeve, ekspertiza mbi analizat kimike 
nr.AKF/2018-2942/2018-2898, foto dokumentacioni nga shkresat e lendes si dhe nga shkresat e 
tjera,  te gjitha këto  vërtetojnë rrethanat për gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij  
aktgjykimi dhe me këto veprime përmbushen – krijohen elementet e veprës penale Posedim i 
paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 275 par.1 te KPRK-ës, 
te gjitha rrethanat si me larte tregojnë gjendjen faktike te përshkruar si ne dispozitiv te aktgjykimit. 
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Me rastin e  caktimit të llojit të dënimit dhe matjes se lartësisë së dënimit për të pandehurin 
gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 73,75 të KPRK-ës, ne zbutjen e 
dënimit duke  e vlerësuar pranimin e fajësisë, shprehjen e keqardhjes, premtimin e tij se ne te 
ardhmen do te përmbahet nga veprime te paligjshme, i moshes se re, mbi bazën e këtyre 
Gjykata ka vlerësuar se me një dënim te tille do të arrihet qëllimi i këtij dënimi i paraparë sipas 
nenit 41 të KPRK-ës, pasi qe njëra nga qëllimet e dënimit është te parandaloje kryesin nga 
kryerja e veprave penale ne te ardhmen dhe te beje rehabilitimin e tij dhe se te përmbajë 
personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, po edhe te kësaj natyre, duke vlerësuar se i 
pandehuri do te përmbahet nga veprime te tjera te paligjshme. 
 
Gjykata te pandehurit i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues konfiskimin e substancës narkotike – 
marihuane ne peshe prej 3.61gram, send i përdorur për kryerjen e veprës penale kjo e 
përcaktuar me neni 69 e lidhur me nenin 275 par.3 te KPRK-ës, dhe ne baze te nenit 282 par.1 e 
2 nenpar.2.4 te KPP-es.  
 
Shpallja e aktgjykimit është bere po te njëjtën dite ne mënyrë publike ne prezence te te 
pandehurit, ndërsa ne mungese te Prokurorit te Shtetit. 
  
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e muar konform 
neneve 450 dhe 451 të KPP-ës. 
    
Nga theksimet e theksuara si me lartë u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti i përgjithshëm 
P.nr. 80/2019, dt.30.07.2019 

Procesmbajtësja            Gjyqtari 
Valdete Sadiku          Bekim Veliqi 
 
 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjete) ditësh prej ditës së pranimit te këtij aktgjykimi, përmes 
kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit ne Prishtinë 

 


