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Numri i lëndës: 2018:018302 

Datë: 15.03.2019 

Numri i dokumentit:     00247726 

 

                 PKr.nr.23/2019 

 

                NË EMËR TË POPULLIT               
 

 

                  GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN  -  Departamenti i Krimeve të Rënda, 

përmes kryetarit të trupit gjykues Agim Ademi, dhe anëtarët e trupit gjykues  Islam Thaçi dhe 

Zyhdi Haziri, me zyrtaren ligjore Xhemile Bejtullahu, në lëndën penale kundër të akuzuarit F. 

V. nga Novobërda, të cilin sipas  autorizimit  e mbron avokat Ymer Huruglica nga Gjilani, për 

shkak të veprës penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të 

kanabisit nga neni 278 paragrafi 1, të KPRK-ës dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, 

në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 paragrafi 1 të KPK-së 

sipas aktakuzës së  Prokurorisë së atëhershme Publike të Qarkut në Prishtinë, me numër 

PP.nr.523-3/2012, të datës 06.09.2012, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më 

datën 14.03.2019, bie dhe në prezencë të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij publikisht shpalli këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

                   I akuzuari  F. V., nga i ati ........., dhe nëna ........, e lindur ........, i lindur  

13.07.1982,  në Novobërdë, ku edhe jeton, i pa martuar, i pa punësuar,  ka të kryer shkollën e 

mesme teknike, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës  së Kosovës.    

 

 

 

 

                                 Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

 

                    Se i akuzuari F. V. në mënyrë të paautorizuar ka kultivuar substanca e preparate që 

janë shpallë të rrezikshme si narkotik ose substanca psikotropike me qëllim shitje, në 
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Novobërdë në lagjen Vllasali, i njëjti në serën e tij dhe përreth saj ka mbjellë 36 (tridhjetë e 

gjashtë) bimë narkotike të llojit kanabis, që përmban tetrahidrokarabinol (THC), me gjatësi prej 

1.5 deri1.5 deri 3 metër gjatësi, me peshë prej 4.450 gram, të cilat me datë 22.07.2012, i janë 

gjetur nga njësia e drejtorisë për hetimin e narkotikëve në Gjilan dhe po të njëjtën ditë janë 

nxjerr dhe sekuestruar bimët narkotike të lartcekura. 

 

                  Me çka  ka kryer veprën penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës 

ose bimëve të kanabisit nga neni 278 paragrafi 1, të KPRK-ës.    

 

                  Andaj, Gjykata në bazë të dispozitave të neneve  7, 17, 21, 41, 45, 46, 47, 69, 73, 

75, 83,  114 dhe 278 par. 2 të KPRK-ës, dhe neneve 365, 453, të KPPRK-ës.  

 

 

 

                    E    G J Y K O N 

  

 

                  I. Të  akuzuarit  F. V., i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve. Në dënimin e shqiptuar me burgim do të i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

prej 22.07.2012 deri me datë 05.09.2012.  

 

                  II. Me  kërkesën e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij pjesa e mbetur e dënimit me 

burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) euro, të cilin dënim    

me gjobë do ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit në të kundërtën 

mbetet në fuqi dënimi i shqiptuar me burgim. 

 

                  III. Të akuzuarit të i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i bimëve 

narkotike prej 36 copë të sekuestruara na Policia e Kosovës.                 

                 

                   IV. Obligohet  i akuzuari që të paguajnë  paushallin gjyqësor në shumë  prej 30 

(tridhjetë) euro, dhe për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 eurove, të  gjitha 

këto  në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

 

            

                                        A r s y e t i m 
 

 

                    Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë, ka ngritur aktakuzë me numër 

PP.nr.523-3/2012, të datës 06.09.2012  kundër të akuzuarit F. V. nga Novobërda,  për shkak të 

veprës penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, nga 

neni 230 par.1. të KPK-ës, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 paragrafi 1 të KPK-së,  dhe ka propozuar që 

i akuzuari të shpallet fajtorë dhe të dënohen me dënim meritor sipas ligjit. 

 

                   Gjykata e Apelit me aktvendimin e saj PAKR.nr. 4/2019, e ka vërtetuar 

aktgjykimin e kësaj Gjykate PKR.nr. 23/2018 të dt.05.12.2018 sa i përket veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 paragrafi 1 të KPK-së, deri sa e ka kthyer në rivendosje lëndën për veprën penale  
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kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, nga neni 230 

par.1. të KPK-ës. 

  

                   Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan- Departamenti për Krime të Rënda 

Shaban Spahiu në seancë e datë 04.12.2018 bëri ri cilësimin e veprës penale nga dispozitivi I i 

aktakuzës, ashtu që vepra penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose 

bimëve të kanabisit, nga neni 230 par.1. të KPK-ës kualifikohet sipas Kodit të ri penal nga neni 

278 par. 1 të KPRK-së, duke qen se kodi i ri është më i favorshëm për të akuzuarin. Prokurori i 

shtetit në fjalën përfundimtare shtoi se mbetem tërësi pran aktakuzës së ri cilësuar pasi që 

gjendja faktike në këtë çështje penale është vërtetuar si nga provat materiale të grumbulluara në 

fazën e hetuesisë gjithashtu edhe nga deklarimi i të pandehurit F. V., në fillim të këtij shqyrtimi 

gjyqësor e ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, që ky pranim i fajësisë 

është në harmoni me provat materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës. Andaj  i propozoj 

trupit gjykues që të akuzuarin të shpall fajtor dhe ta dënoj me dënim meritor sipas ligjit. 

 

                  I akuzuari  F. V. pasi leximit të aktit akuzues nga ana e prokurorit të shtetit lidhur 

me veprën penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit 

nga neni 278 paragrafi 1, të KPRK-ës  e pranoj fajësinë dhe duke qenë se pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht, pa u ndikuar nga askush dhe pas konsultimit me mbrojtësin e tij dhe ky 

pranim i fajësisë ishte i plotë, trupi gjykues me aktvendim e ka aprovuar një pranim të tillë të 

fajësisë pasi që pranimi i fajësisë kishte mbështetje në provat materiale të cilat gjendeshin në 

shkresat e lëndës.    

 

                   Mbrojtësi i të akuzuarit F. V.,  av.Ymer Huruglica, në fjalën përfundimtare deklaroi 

se nuk është kontestues fakti që i akuzuari e ka kryer veprën penale të ri cilësuar, por që vepra 

penale nuk është e lidhur me peshën e bimëve narkotike, të cilat i janë gjetur dhe sekuestruar të 

akuzuarit. Andaj duke mbetur pranë fjalës përfundimtare të seancës  së datës 04.12.2018, i 

propozoj trupit gjykues që pasi i akuzuari me këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor  e ka pranuar 

fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës me rastin e caktimit  të llojit dhe lartësisë së dënimit 

konsideroj që ka arsye të mjaftueshme që të akuzuarit të i shqiptohet dënim nën minimumin e 

paraparë për këtë vepër penale duke marr parasysh pranimin e  fajësisë si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese, ashtu që në kuptim të nenit 75 të KPRK-së të i shqiptohet dënim nën minimumin e 

paraparë ligjor. 

 

                   I akuzuari F. V. në fjalën përfundimtare shtoi se e përkrah në tërësi fjalën e 

mbrojtësit tim  av. Ymer Huruglica, dhe shtoi se pendohem thellë  për veprën e kryer penale , 

premtoj se në të ardhmen nuk do kryej vepër tjetër penale, andaj i propozoj trupit gjykues që të 

më shqiptoj një dënim më të butë. 

 

                  Gjykata  pasi analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e në veçanti 

formular-dëshmi prone i datë 22.07.2012, vërtetimi  mbi bastisjen e shtëpisë i datë 22.07.2012, 

vërtetimin mbi konfiskimin e sendeve,  raporti i ekspertizës i lëshuar nga Agjencia e Kosovës 

për Forenzikë i datë 17.08.2012 si foto dokumentacioni edhe atë 10 (dhjetë) fotove nga vendi i 

ngjarjes erdhi në përfundim se i akuzuari F. V. në mënyrë të paautorizuar ka kultivuar 

substanca e preparate që janë shpallë të rrezikshme si narkotik ose substanca psikotropike me 

qëllim shitje, në Novobërdë në lagjen Vllasali, i njëjti në serën e tij dhe përreth saj ka mbjellë 

36 (tridhjetë e gjashtë) bimë narkotike të llojit kanabis, që përmban tetrahidrokarabinol (THC), 

me gjatësi prej 1.5 deri1.5 deri 3 metër gjatësi, me peshë prej 4.450 gram, të cilat me datë 

22.07.2012, i janë gjetur nga Njësia e Drejtorisë për Hetimin e Narkotikëve në Gjilan dhe po të 

njëjtën ditë janë nxjerr dhe sekuestruar bimët narkotike të lartcekura dhe në këtë mënyrë e ka 
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kryer veprën penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të 

kanabisit nga neni 278 paragrafi 1, të KPRK-ës. 

 

                  Me rastin e caktimit të llojit dhe të lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 

rrethanat e parapara me nenit 73 të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të mira në Gjykatë duke ju 

përgjigjur me përpikëri çdo ftese, premtoi se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. 

Ndërsa, si rrethanë rënduese  pati parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit të veprës 

penale dhe rrezikshmërinë shoqërore, duke qenë se kultivimi dhe përdorimi i substancave 

narkotike është dukuri e shpeshtë e cila atakon shoqërinë në përgjithësi e  brezin e ri në veçanti. 

Andaj në prezencë të rrethanave të shumta lehtësuese si dhe pranimin e fajësisë si rrethanë 

veçanërisht lehtësuese , të akuzuarit F. V. në bazë të nenit  75 të KPRK-së i është shqiptuar 

dënim nën minimumin e paraparë ligjor për këtë vepër penale, me bindje se edhe me një dënim 

të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës.   

 

               Vendimi mbi dënimin plotësues konfiskimi i bimëve narkotike të sekuestruara edhe 

atë 36 copë, është bazuar në nenin 278 paragrafi 2 të KPRK-së. 

 

               Vendimi për shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 453, të KPRK-së,  

 

             

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

 

 

                                  GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

     DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

           PKR.nr. 23/2019   Me datë. 14.03.2019 

 

 

 

  Zyrtare ligjore,                                                                              Kryetari i trupit gjykues,  

Xhemile Bejtullahu                                                                                     Agim Ademi         

 

 

                KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti për  Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.   


