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Numri i lëndës: 2019:081513 

Datë: 12.01.2022 

Numri i dokumentit:     02595900 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.3/2012 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në objektin 

e Gjykatës në veri-Mitrovicë), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtaret; Ferki Xheferi dhe Rrahamn Beqiri, me bashkëpunëtorin profesional 

Muharrem Prekazi dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të 

pandehurit B.G, i akuzuar për veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.4 nën 

par 1 lidhur me par 2 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut tash 

Themelore në Mitrovicë, PP.nr.166/2011 dt.10.01.2012. Gjykata pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor e ka ri-kualifikuar veprën penale, në; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikoterapie nga neni 229 par.2 të 

KPK-së. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencës e palëve: Prokurorit 

të shtetit në PTH në Mitrovicë, Sahit Tmava, të pandehurit B.G, mbrojtësit të tij, av.Agim 

Lushta, ku seanca ka qenë e mbyllur për publikun sipas vendimit të KGJK-ës, për shkak të 

pandemisë Covid 19, dhe është regjistruar në procesverbal. Më 18 nëntor 2021 ka përfunduar 

shqyrtimi gjyqësor, më datën 19.11.2021, është shpallur publikisht aktgjykimi ndërsa më 

dt.12.01.2022, është përpiluar me shkrim ky;  

A K T G J Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

B.G me nofkën “...”, nga ati B., e ëma A., e vajzërisë H., i lindur më dt...., në Skenderaj, ku 

edhe jeton rruga “...” pn. Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personale të 

identifikimit: ..., i martuar, baba i një fëmijë, punon në “Autolarje”, i pamartuar, ka të kryer 

shkollën e mesme teknike, i gjendjes së dobët ekonomike, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për 

ndonjë vepër tjetër, më parë i pa gjykuar, për këtë rast ka qëndruar nën masën e paraburgimit 

dhe arrestit shtëpiak, tani mbrohet në liri, i njëjti:    
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SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Pa autorizim është furnizuar me substanca narkotike të cilat janë shpallë të rrezikshme të llojit 

heroinë me qëllim shitje, ashtu që më dt.02.11.2011 rreth orës 01:00 “Te rrethi” në Fushë 

Kosovë në bashkëpunim me NN personin i cili te një shtyllë e drurit të energjisë elektrike ka 

lënë qesen me substanca narkotike – heroinë, pastaj i pandehuri të njëjtën substancë narkotike e 

ka marrë dhe e ka transportuar me automjetin e tij, duke e dërguar në shtëpinë e tij në 

Skenderaj rruga “...” p/n, me qëllim të shpërndarjes apo shitjes. Ndërsa, më dt.04.11.2011 rreth 

orës 18:00, policia e Kosovës gjatë kontrollimit në shtëpinë e të pandehurit në dhomën – sallon 

në katin e parë të shtëpisë, ka gjetur dhe ka konfiskuar dy paketime me substanca narkotike të 

mbështjella me qese najloni të llojit heroinë, njëra me peshë rreth 37.80 gr. e tjetra me peshë 

3.74 gr. e gjithsejtë me peshë neto të përgjithshme 41.54 gram. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike dhe analoge nga neni 229 par. 2 të 

Kodit Penal të Kosovës.  

 

Andaj gjykata në mbështetje të nenit 1, 3, 5, 6, 11, 15, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 54, 60, 

64, 65, 67, par.1 pika 1.4, 73 si dhe neni 229 par.2 të KPK-së, të pandehurit i shqipton;  

 

S H Q I P T O N 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej (6) gjashtë muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e 

kaluar nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak nga dt.04.11.2011 e deri më 

10.02.2012, DHE 

 

II. DËNIM ME GJOBË në shumën prej 500€ (pesëqind euro) të cilin dënim-gjobë i pandehuri  

DETYROHET që ta paguaj brenda afatit prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Dështimi në pagesën e dënimit me gjobë, gjykata menjëherë do të zëvendësoi dënimin me 

gjobë në dënim me burg, për shumën e mbetur të papaguar të gjobës, siç përcaktohet me ligj.  

 

III. OBLIGOHET i pandehuri B.G, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si 

dhe shumën prej 50 euro në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit në tërësi 

shumën prej 70 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.  
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DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

IV. Gjykata, në mbështetje të nenit 60 dhe 229 paragrafi 5 të KPK, dhe nenit 282 par.2 të KPP-

ës, nxjerrë këtë: 

   URDHËR- URDHEROHET konfiskimi i përhershëm i Substancës narkotike që lidhet me 

këtë rast në peshë të përgjithshme  prej 41.54 gram.   

V. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo sasi e narkotikëve si në pikën IV të këtij 

aktgjykimi duhet të shkatërrohet nga Policia e Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë 

Themelore në Mitrovicë. 

 

VI. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

A r s y e t i m 

- Historiku i procedurës; 

Më 10 janar 2012, Prokuroria Publike e Qarkut tash Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka 

ngritur aktakuzë PP.nr.166/2011, kundër të pandehurit B.G, për veprën penale: Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotropike sipas 

neni 229 par.4 nen par.1 lidhur me par.2 të KPK-ës. 

 

- Rikualifikimi i veprës penale; 

Gjykata në mbështetje të nenit 360 të KPP-së, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor e ka ri- 

kualifikuar veprën penale ndaj të pandehurit, ashtu që të pandehurin e ka shpallur fajtor për 

veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikoterapie nga neni 229 par.2 të KPK-së.  

 

- Kompetenca; 

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t’i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

neni 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës 

me seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jugore dhe Mitrovicës 

Veriore, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

Bazuar në aktakuzën e ngritur, vepra e pretenduar penale ka ndodhur në Skenderaj dhe 

rrjedhimisht, bie brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas 

nenit 29, paragrafi 1, i KPP-së. Sipas nenit 22, paragrafi 1 pika 1.68 e KPP-së, vepra penale; 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope 

nga neni 229 par.4 nen par.1 lidhur me par.2  KPK-ës, bie në juridiksionin e Departamentit të 
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Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë lënda është gjykuar nga 

Departamenti i Krimeve të Rënda. 

Më 18 nëntor 2021, Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor. Seanca është mbajtur në 

prezencën e palëve, prokurorit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Sahit Tmava, të 

pandehurit B.G dhe mbrojtësit të tij, av.Agim Lushta. 

 

Në këtë rast penal, gjykata ka administruar provat e propozuara nga prokuroria e shtetit dhe 

atë: 

- Janë administruar provat materiale;  

- procesverbali mbi bastisjen e shtëpisë të pandehurit dt.04.11.2011, 

- lista e gjërave të sekuestruara nga i pandehuri dt.04.11.2011. 

- raporti i ekspertizës nga Njësia e Shkencave Ligjore, analiza kimike të MPB- Agjencia 

ekzekutive – laboratori i fornezikës Prishtinë të dt.23.12.2011.  

- fotoalbumi i vendit të ngjarjes. 

 

- Fjala përfundimtare e palëve; 

Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Sahit Tmava, në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se: Bazuar në provat që gjenden në shkresat e lëndës, prova këto 

rreth të cilave dhe është ngritur aktakuza me numër PP.nr.166/2011, u provua fakti se i 

pandehuri ka kryer veprën penale sipas aktakuzës. Duke pasur parasysh gjendjen e fakteve 

lidhur me këtë çështje penale nuk është kontestuese dhe qartë shihet se i pandehuri pa 

autorizim, është furnizuar me substanca narkotike të cekura si në aktakuzë me qëllim të shitjes, 

një ashtu më dt.02.11.2011 i pandehuri tek rrethi në Fushë Kosovë, si anëtar i grupit në 

koordinim edhe me MM persona (deri me tani të panjohur), të cilët tek një shtyllë e drurit 

kishin lenë qesen me substanca narkotike- heroinë, dhe i pandehuri pasi ka parë vendin se ku 

është vendosur ka shkuar dhe të njëjtën substancë e ka marrë dhe të njëjtën e ka transportuar 

me automjetin kombi dhe e ka dërguar në shtëpinë e tij në Skenderaj, e cila substancën 

narkotike më vonë është gjetur në shtëpinë e të pandehurit. Ky fakt provohet edhe nga 

deklarata e vet të pandehurit dhënë në polici ku thekson se më dt.02.11.2011 ka qenë në 

Sllatinë, tek aeroporti i Prishtinës në një kafene të quajtur “A. B.” në muzikë, më pas është 

kthyer dhe nisur për në Skenderaj, mirëpo te një shtyllë në Fushë Kosovë, ka parë një person 

dhe më pas i pandehuri ka shkuar deri në Fsh.Breps, është kthyer tek shtylla dhe e ka marrë 

substancën narkotike të cekur si më lartë, çka do të thotë se sikurse të kishte qëllim i pandehuri 
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nga Sllatina të shkoj në Skenderaj, me siguri rruga është në anën tjetër. Nga procesverbali mbi 

bastisjen e shtëpisë provohet fakti se janë gjetur substanca narkotike të cekura si më lartë.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit B.G, av.Agim Lushta, fjalën përfundimtare ka deklaruar se: Nga 

shkresat e lëndës, e posaçërisht nga deklarimi i klientit tim vërtetohet një fakt dhe atë se i njëjti 

ditën kritike ka pasur në posedim sasinë e caktuara të substancës narkotike në shtëpinë e tij. Në 

deklaratën e dhënë në polici, ai ka treguar mënyrën se si ka ardhur në posedim të substancës 

dhe si të njëjtën e ka bartë në shtëpinë e tij. Nga shkresat e lëndës nuk vërtetohet se në rastin 

konkret kemi rrethanat e përcaktuara me nenin 229 par.4 të KPP-së, e po ashtu nuk është 

vërtetuar se transporti i bërë nga vendi ku ka ardhë në posedim të substancës e deri tek shtëpia 

e tij, nuk është bërë me qëllim të shitjes apo ofertës, andaj i propozoj gjykatës që bazuar në 

prova, klientin tim ta shpall fajtor për veprën penale nga neni 229 par.1 të KPK-së. Ndër të 

tjera mbrojtësi i të pandehurit, i ka propozuar gjykatës që ndaj klientit të tij, me rastin e 

caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të merren parasysh edhe rrethanat lehtësuese. 

 

I pandehuri B.G, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se e përkrahë në tërësi fjalën 

përfundimtare që ka paraqitur avokati i tij duke kërkuar nga gjykata që ndaj të njëjtit të shqiptoj 

ndonjë dënim më të butë.   

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 18 nëntor 2021, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale.  

- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 19 nëntor 2021, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e palëve-të 

pandehurit, e në mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë Sahit Tamva dhe mbrojtësit 

av.Agim Lushta. 

 

- Mbrojta e të pandehurit;  

I pandehuri B.G, në shqyrtimin gjyqësor nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij por që është mbrojtur 

në heshtje. Gjykata ka konstatuar se konform nenit 123 par.5 të KPP-së, deklaratat e të 

pandehurit që ka dhënë më herët mund të shërbejnë si provë në procedurën penale. 

Sipas kërkesës së kryetarit të trupit gjykues me vendim të kryetares së Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë dt.21.12.2021 është shtyrë afati për përpilimin e aktgjykimit.  
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- Gjetjet e gjykatës në raport faktet kryesore; 

Faktet jo kontestuese: 

Gjykata në bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka vërtetuar se i 

pandehuri më datën 02.11.2011 rreth orës 01:00 te rrethi në Fushë Kosovës, afër një shtylle të 

energjisë elektrike ka marrë një qese plastike e cila ka qenë e mbushur me substancë narkotike, 

të cilën pastaj e ka dërguar në shtëpinë e tij, në Skenderaj- Rr..... 

 

Gjykata ka vërtetuar se më dt.04.11.2011, gjatë një kontrolli të ushtruar në shtëpinë e të 

pandehurit nga Policia e Kosovës në Skenderaj është gjetë dhe sekuestruar një sasi të 

substancës narkotike të llojit “Heroinë”, në peshë prej 41.54 gram. 

 

Faktet e sipër cekura nuk janë kontestuar nga palët gjatë shqyrtimit gjyqësor. Përveç kësaj, këto 

fakte vërtetohen edhe nga provat e administruar në shqyrtimin gjyqësor. Nga procesverbali mbi 

bastisjen e shtëpisë së të pandehurit i dt.04.11.2011, vërtetohet se më dt.04.11.2011 rreth orës 

16:40, në shtëpinë e të pandehurit B.G, në Skenderaj – Rr...., është ushtruar një kontroll dhe në 

katin e parë të shtëpisë së tij, është gjetur një sasi e narkotikut prej 41.54 gram e llojit 

“Heroinë”.  

 

Sipas, vërtetimit mbi sekuestrimin e përkohshme të sendeve, vërtetohet se më dt.04.11.2011, 

policia e Kosovës, në shtëpinë e të pandehurit pas kontrollit të ushtruar ka sekuestruar një sasi 

të narkotikëve që dyshohej se ishte “Heroinë”.   

 

Se i pandehuri më dt.02.11.2011 rreth orës 01:00 të rrethi në Fushë Kosovës është furnizuar me 

narkotikë, se pastaj këtë sasi të narkotikut i ka transportuar deri në shtëpinë e tij, këto fakte 

pjesërisht janë vërtetuar nga mbrojtja e të pandehurit që ka dhënë për këtë rast në policinë e 

Kosovës. I pandehuri në këtë deklaratë pohon se natën kritike gjersa ka qenë në Fushë Kosovë, 

afër një shtylle eklektike e ka marr një qese të plastikës, të cilën pastaj e ka dërguar në shtëpinë 

e tij. Sipas tij, një person i panjohur e ka lenë (hedhë) qesen e plastikës dhe është larguar, dhe 

ky menjëherë ka shkuar dhe e ka marrë qesen në fjalë të cilën pastaj e ka dërguar në shtëpinë e 

tij, pa qenë në dijen se çka përmban ajo në brendësi të saj.   

 

Gjykata duke u bazuar në raportin e Agjencisë Kosovare – Laboratori i Forenzikës – Njësia e 

Shkencave Ligjore dhe Analizave Kimike me numër referues: 2011-2329/2011-2346 i 
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dt.23.11.2011, ka vërtetuar se narkotiku i sekuestruar në shtëpinë e të pandehurit më dt.04.11. 

2011, ka qenë në peshë prej 41.54, dhe pas ekzaminimit ka treguar se përmbana “Heroinë” me 

përzierje me Acetaminofenin (Paracetamolin) dhe Kafeinë. 

 

Gjykata gjithashtu ka vërtetuar se i pandehuri B.G, s’kishte leje e as autorizim për blerjen, 

transportin apo posedimin e narkotikëve.  

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 4 të Ligjit për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe 

prekursorë, ndalohet çdo veprimtari me barna narkotike dhe bimë narkotike përveç qëllimeve 

mjekësore apo qëllimeve tjera të ligjshme. Sipas kësaj dispozite, ndalohet blerja dhe posedimi i 

narkotikëve personave të cilët nuk posedojnë leje të posaçme dhe autorizim nga organet 

kompetent.  

 

Ndërsa, sipas shtojcës për klasifikimin e bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope, 

prekusorëve dhe përgatesave të tyre të ligjit për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe 

prekusorë, është konstatuar se “Heroina”, bënë pjesë në grupin e “Bimëve, barnave narkotike 

dhe substancave psikotrope me rrezikshmëri të lartë që nuk kanë përdorim në mjekësi dhe 

veterinë si dhe veprimtaria e tyre është e ndaluar në Kosovës”. 

 

Gjykata duke analizuar deklaratën e të pandehurit,  vlerëson se deklarata e tij është pjesërisht e 

besueshme. Është për tu besuar fakti se i pandehuri natën kritike është furnizuar me narkotikë 

në kohën dhe vendin ashtu siç edhe ceket në aktakuzë dhe pas furnizimit qesen e plastikës të 

mbushur me narkotike e transporton/ dërgon në shtëpinë e tij. Gjykata nuk i besoj mbrojtjes se 

të pandehurit kur deklaron se “rastësisht e ka gjetur dhe marr qesen e najlonit, dhe për të cilën 

nuk e ka ditur se çfarë ka brenda saj”. Sipas vlerësimeve të kësaj gjykatës një mbrojtje e tillë 

nuk është aspak e besueshme dhe nuk gjen mbështetje në provat që përmban akuza. I pandehuri 

në mbrojtjen e tij lidhur me këtë rast,  ka deklaruar se e ka pa një person kur ka zbritur nga 

automjeti dhe e ka lënë një qesen afër një shtylle eklektike, të cilën pastaj e ka marr i 

pandehuri. Kjo rrethanë tregon se i pandehuri ka blerë apo është furnizuara me sasinë e 

narkotikëve të cilën pastaj e ka transportuar deri në shtëpinë e tij. Është i pabesueshëm versioni 

i mbrojtjes që jap i pandehurit, kur deklaron; se rastësisht u gjend në atë vend, se e pa një 

person kur e hodhi atë qese, pastaj e mori qesen dhe e transportoj deri në shtëpinë e tij,  pa e 

ditur se çka përmban ajo qese. Për me tepër, i pandehuri ka jetuar dhe vazhdon të jeton në 
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Komunën e Skenderajt, nuk merret me mbledhjen apo grumbullimin e mbeturinave, andaj, 

prezenca e tij në vendin dhe kohën e sipër cekur se nuk ka qenë e rastësishme, por e planifikuar 

dhe e koordinuar me personin NN, krejt me qëllim që të furnizohej me narkotikë. Është e 

pabesueshme që dikush të hedhë qesen me narkotikë /Heroinë, sikurse që nuk mund t’i 

besojmë mbrojtjes se të pandehurit, që thotë se e ka marr qesen e plastikës e ka vendosë në 

automjet, pa e ditur se çka brenda saj.   

 

Të gjitha rrethanat e cekura me lartë dëshmojnë se natën kritike i pandehuri është furnizuar me 

narkotik nga një person i panjohur (NN), pastaj e ka transportuar sasinë e narkotikeve në shtëpi 

e tij, krejt me qëllim të shitjes apo shpërndarjes së saj te personat tjerë.  

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri është furnizuar me narkotikë me qëllim të shitjes dhe 

shpërndarjes së saj. Kjo vërtetohet duke u mbështetur në rrethanat faktike; se i pandehuri është 

furnizuar me një sasi të narkotikut e llojit “Heroinë”, se ky lloj narkotiku nga përmbajtja e saj 

konsiderohet me rrezikshmëri të lartë për personat të cilët e konsumojnë atë, mënyra e 

paketimit të saj, se i pandehuri nuk është konsumues i substancave narkotike.  Andaj, nisur nga 

deklarata e të pandehurit që thotë se nuk është konsumues i substancave narkotike, marrë 

parasysh edhe sasinë e narkotikut, llojin e sajë si dhe mënyrën e paketimit, të gjitha këto fakte 

tregojnë se i pandehuri natën kritike është furnizuar me substancë narkotike të llojit “Heroinë” 

me qëllim të shitjes apo shpërndarjes së saj. 

 

Gjykata në raport me faktet e lartcekura nxjerr këto përfundime,; 

- I pandehuri B.G më 2 nëntor 2011, rreth orës 01:00 në Fushë Kosovë, nga një person i 

panjohur (NN) ka blerë apo është furnizuar me një sasi të narkotikëve të llojit “Heroinë” 

në peshë prej 41.54 gram.  

- I pandehuri pas furnizimit, këtë sasi të narkotikeve e ka transportuar me automjetin e tij 

nga vendi i furnizimit deri në shtëpinë e tij në Skenderaj.  

- I pandehuri s’kishte leje e as autorizim për blerjen, transportin, posedimin apo shitjen e 

narkotikëve.  

- I pandehuri ishte furnizuar me këtë sasi të narkotikëve me qëllim të shitjes dhe 

shpërndarjes së saj, te personat tjerë.  
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Andaj, Gjykata përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri B.G, ka kryer veprën penale; 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike nga neni 229 par.2 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 

Lidhur me pretendimet e prokurorisë, sa i përket grupit; 

 

- A ‘ka vepruar i pandehuri si anëtar i grupit? 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, me aktakuzës, PP.nr.166/2011 e akuzon të pandehurin 

B.G, për veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.4 nën par 1 lidhur me par 2 të KPK-

së. Në përshkrimin faktik të akuzës thuhet: ”Si anëtar i grupit në koordinim me NN personat të 

cilët te një shtyllë e drurit e rrymës elektrike kanë lëndë qesen me substanca narkotike – 

heroinë, pastaj i pandehuri të njëjtën substancë narkotike e ka marrë.... vazhdon teksti”. 

 

Gjykata sipas provave të administruara nuk ka arritur që të vërtetoi se i pandehuri B.G, ka 

vepruar si anëtar i grupit apo se në çfarëdo mënyrë ishte i përfshirë në ndonjë grup caktuar. 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, një pretendim i tillë i prokurorisë më tepër ngjan me një 

supozim, sepse me asnjë provë të vetme të deponuar në aktakuzë nga prokuroria nuk mund 

dëshmohet se i pandehuri ka vepruar si anëtarë i grupit. 

 

Gjykata rikujton se për të ekzistuar grupi kriminal, ose pjesëmarrje si anëtarë i një grupi të 

caktuar kriminal, duhet patjetër që të plotësohen disa kushte ligjore të domosdoshme për një 

cilësim të tillë ligjor.  

 

Trupi gjykues sqaron se, prokuroria në këtë rast ndaj të pandehurit e ka kualifikuar veprën 

penale sipas nenit 229 par.4 nënpar.1 e lidhur me par.2 të KPRK-ës. Ky kualifikim i referohet 

situatave kur i pandehuri vepron si pjesë e një grupi njerëzish–të pandehur. Përderisa nuk mund 

të dëshmohet se i pandehuri B.G ka vepruar si anëtarë i grupit, atëherë në këtë rast nuk 

plotësohen kushtet ligjore që bashkëveprimi i të pandehurit me një person tjetër (NN) të 

cilësohet veprim në grup, pasi që, sipas Kodit Penal, grupin e përbëjnë tre apo më shumë 

persona. Në raport me këtë rrethanë, prokuroria ka dështuar të provojë ekzistimin e grupit, 

sepse nuk ka paraqitur asnjë provë të vetme se i pandehuri ka qenë apo ka vepruar në cilësinë e 

anëtarit të ndonjë grupi që merret me veprimtari të tillë, si; shitje, shpërndarje apo transport të 
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narkotikeve. Ka qenë detyrim i prokurorisë, që fillimisht të dëshmojë se ka ekzistuar grupi, 

përbërjen e anëtarëve të tij (tre apo me shumë persona), të dëshmohet se ka ekzistuar për një 

kohë të caktuar dhe veprimtaria e tyre kriminale, si dhe identifikimi i strukturës dhe anëtarët e 

grupit. Asnjë nga këto elemente nuk mund të vërtetohen, së paku, prokuroria nuk i ka 

dëshmuar këto para kësaj gjykate.  

 

Gjykata, rikujton një nga parimet kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar 

në nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se 

“mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e 

ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij”.  

Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykate, prokuroria në këtë rast ka dështuar të provojë elementet 

esenciale të veprës penale, për të cilën ka ngrit akuzë për të pandehurin. Prokuroria nuk jep 

asnjë arsye, shpjegim, sqarim për faktet kryesore, në raport me të pandehurin, kualifikimin 

ligjor të veprës penale. Kjo aktakuzë, elementet e kësaj vepre penale vetëm i përshkruan sipas 

asaj që sanksionohet me nenin 229 par.4 nëpar.1 e lidhur me par.2 të KPK-ës. Pikërisht këto 

arsye akuzën e bëjnë të paqëndrueshme, në arsye e shpjegime, me një fjalë kjo akuzë nuk i 

përmban elementet siç kërkohen me nenin 241 të KPP-ës, në raport me kualifikimin ligjor të 

veprës penale.  

 

- RIKUALIFIKIMI I VEPRËS PENALE; 

Dispozitat relevante materiale dhe procedurale; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë e kishte akuzuar të pandehurin; B.G, për veprën penale; 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike nga neni 229 par.4 nën par 1 lidhur me par 2 të KPK-së. Trupi 

gjykues,  ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik të ngjarjes, 

provave që janë deponuar, provave që janë administruar në shqyrtim gjyqësor të gjitha këto 

nga gjykata janë vlerësuar në raport me nenin 360 të KPP-ës. 

 

Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës penale. Kjo sipas nenit (360 par.2 të KPP).   

 

Trupi gjykues, në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike për të pandehurin B.G, 

në raport me veprën penale. Gjendja faktike është ndryshuar pas administrimit të të gjitha 
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provave në këtë çështje penale dhe për arsye se nuk është provuar përshkrimi në aktakuzë që 

prokuroria ka bërë për këtë pikë të aktakuzës, në veçanti pretendimi në aktakuzë “se i 

pandehuri ka vepruar si anëtar i grupit”.  

 

Trupi gjykues, në përshkrimin faktik nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës penale, 

nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raport kohën, vendin, të pandehurin, 

përveç se ka ndryshuar mënyrën e bashkëpunimit duke konstatuar se i pandehuri ka vepruar në 

bashkëkryerje me NN personin dhe jo në grup. Trupi gjykues, e ka përshkruar gjendjen faktike 

ashtu siç është vërtetuar me provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. Gjendja faktike e 

përshkruar për këtë pikë të akuzës në mënyrë të plotë përputhet me provat e administruara në 

shqyrtim gjyqësor.  

 

Mbi bazën e provave trupi gjykues në këtë aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

secilin fakt të vërtetuar. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo situatë është e rregulluar me nenin 360 

par.2  dhe 361 të KPP-së. 

 

Trupi gjykues, duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduara në shqyrtimin gjyqësor të 

cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri të të gjitha provave ka ardhur 

në përfundim se i pandehuri B.G nuk e ka kryer veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 

229 par.4 nën par 1 lidhur me par 2 të KPK-së, por në veprimet e tij përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike dhe analoge nga neni 229 par. 2 të 

Kodit Penal të Kosovës. Gjykata për këtë vepër penale të pandehurin e ka shpallur fajtor dhe e 

ka dënuar si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Trupi gjykues, duke u bazuar në dispozitën e neni 360 par.1 i KPP-ës, e cila dispozitë nuk e 

detyron gjykatën me propozimin e prokurorisë lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale, 

në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike në masën e lejueshme, për faktin se 

gjendja faktike në një rast drejtpërdrejt e determinon kualifikimin juridike të veprës penale.  

 

Ky kualifikim ligjor, gjegjësisht elementet e kësaj vepre penale nga neni 229 par.2 të KPK-së, 

janë: “Shpërndarja, Shitja, Transportimi, Dërgimi me qëllim shpërndarje apo shitja ose oferta 
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për shitje e narkotikut”, gjë që në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga 

gjykata mbi bazën e provave të administruara në shqyrtim gjyqësor, në veprimet e të 

pandehurit, përmbushen në tërësi elementet e “Transportimit dhe dërgimit me qëllim të shitjes 

së narkotikut”, kjo pasi që i pandehuri narkotikun e ka marrë dhe e ka transportuar nga Fushë 

Kosova për në Skenderaj (nga një qytet në një qytet tjetër), krejt kjo me qëllim të shitjes dhe 

shpërndarjes së tij, pasi që i njëjti nuk ishte konsumues i narkotikut, pra nuk kishte asnjë 

arsyeje tjetër që narkotikun ta përdorte për çfarëdo arsyeje tjetër, përpos të transportimit me 

qëllim të shitjes te personat e tjerë. 

 

Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate, në situatën e ndryshimit të kualifikimit juridik të veprës 

penale që lejohet me këtë Kod, pa një ndryshim të gjendjes faktike kjo pastaj do të paraqiste 

një kundërthënie në mes gjendjes së fakteve dhe kualifikimit juridik të veprës penale. Nga fakti 

se deri te rikualifikimi ligjor i veprës penale, arrihet pasi të vërtetojë një gjendje tjetër faktike 

nga ajo çka është përshkruar nga prokuroria në aktakuzë. 

 

- Konfiskimi i narkotikëve:  

Gjykata, në mbështetje të nenit 282 KPP-ës, si dhe 229 par 5 të KPK-ës, ndaj të pandehurit 

B.G, ka urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të sendeve; sasinë e narkotikëve 

të llojit “Heroinë” në sasi prej 41.54 gram. 

 

Gjykata, rithekson se konfiskimi në këtë rast është i lejuar sipas nenit 229 par 5 të KPK-ës. Ku 

përcaktohet shprehimisht se narkotiku dhe substancat psikotropike konfiskohen.  Gjykata, ka 

vërtetuar se i pandehuri B.G, s’kishte leje e as autorizim për posedimin e narkotikëve. Sendet e 

lartcekura bëjnë pjesë në sendet që konfiskohen në mënyra automatike nga këto arsye sendet e 

tilla gjykata ka vendosur t’i konfiskoj përherë dhe të njëjtat ka urdhëruar të shkatërrohen. 

Gjykata, vlerëson se ekziston baza ligjore për konfiskimin e përhershëm të këtyre sendeve-

narkotikut sipas nenit 282 të KPRK-ës, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, konfiskimi 

ishte propozuar në aktakuzë –dispozita e lartcekur e këtij Kodi, përcakton shprehimisht 

konfiskimin e detyrueshëm të tyre.  

 

- Matja e llojit dhe lartësisë se dënimit:  

Gjykata lidhur caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin B.G, ka vlerësuar 

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 64 të KPK-ës, dhe si rrethanë rënduese, 
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gjykata ka vlerësuar, dashjen e të pandehurit te kjo vepër penale, shkallën e përgjegjësisë 

penale, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të tij në këtë vepër 

penale, faktin se kjo natyrë e veprave penale janë më të shprehura në Kosovë me  tendencë të 

rritjes, rrezikshmëria që paraqet kjo vepër penale për shëndetin e popullsisë, sasinë të cilën i 

pandehuri e ka poseduar si dhe llojin e narkotikut “Heroinë’ që është një lloj i drogave shumë e 

dëmshëm për shëndetin e njeriut, sepse është konstatuar se ka përzierje të madhe të kësaj 

substance narkotike me substancat tjera. 

 

Ndërsa, si rrethana lehtësuese për të pandehurin janë vlerësuar dhe marr parasysh; sjellja 

korrekte e të pandehurit pas kryerjes së veprës penale, më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë 

vepër tjetër penale, për herë të parë ka ra ndesh me ligjin, se në kohën e kryerjes së veprës 

penale ka qenë në moshën relativisht të re, se kanë kaluar më tepër se (10) dhjetë vjet nga koha 

e kryerjes së veprën penale, se nga koha e kryerjes se veprës penale e deri më tani në sjelljet, 

jetën personale dhe familjare të të pandehurit kanë ndryshuar shumë gjëra në aspektin pozitiv, 

Ka përfunduar shkollimin e mesëm, asnjëherë më nuk ka përsëritë sjelljet e njëjta, se është 

martuar, ka krijuar familjen dhe ka një fëmijë, ka themeluar marrëdhënie të rregulltë të punës, 

ku ka krijuar një biznes dhe nga të ardhurat që realizon kujdeset financiarisht për mirëqenien e 

familjes së tij. Andaj, bazuar në këto arsyeje gjykata në kuptim të neneve 64, 65, 66 dhe 67 

par.1 pika 1.4 të KPK-së, ndaj të pandehurit ka aplikuar zbutje të dënimit nën kufirin e 

paraparë ligjor – minimum, duke vlerësuar se edhe me dënimin e shqiptuar në këtë aktgjykimi, 

do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 64 të KPK-së. 

 

Sa i përket dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehur gjykata, përveç rrethanave të cekuar 

ka vlerësuar dhe ka marr parasysh edhe kushtet dhe mundësitë materiale për pagimin e gjobës, 

duke vlerësuar se dënimi me gjobë i shqiptuar për të pandehurin është i përballueshëm për 

kushtet ekonomike dhe të ardhurat që realizon i pandehuri B.G. 

 

Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit, në raport me shkallën e 

përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, moshën e të pandehurit dhe rrethanat tjera që 

kemi cekur është adekuat dhe ne si gjykatë jemi plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i 

dënimit në raport me të pandehurin por edhe në raport me personat tjerë, që të përmbahen nga 

sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin. 
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- Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale; 

Gjykata në aktgjykimi i ka detyruar të pandehurin B.G, që të paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale, deri në lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim 

mbështetet në nenin 450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

- Përllogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar; 

Gjykata sipas nenit 73 të KPK-ës, në dënimin me burgim të shqiptuar ndaj të pandehurit i ka 

llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak. 

 

- Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Gjykata konstaton se në këtë çështje penale s’kishte kërkesë pasurore- juridike.  

 

Nga ajo që u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krimeve të renda 

P.nr.3/2012 dt.12.01.2022 

Procesmbajtësja:                 Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                               Avni Mehmeti  

 

 

 

 

 

  

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. 


