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Numri i dokumentit:     01872773 

 

PKR.nr.84/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, 

Kryetar i trupit gjykues-gjyqtari Bekim Veliqi, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarve R.Z nga fsh.... Komuna e Skenderajit dhe N.R nga Komuna e 

Drenasit për veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 e lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-

Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr.107/2021 e dt.25.05.2021, e përfaqësuar nga 

Prokurori i Shtetit Njazi Rexha, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar e cila ka qenë e 

hapur dhe publike në respektim të masave anti Covid-19, në seancë kanë prezentuar Prokurori i 

Shtetit, të akuzuarit R.Z dhe mbrojtësja e tij sipas detyrës zyrtare av.Shkëlqesa Musa nga 

Mitrovica, i akuzuari N.R dhe mbrojtësi i tij sipas autorizimit av.Asdren Hoxha nga Prishtina 

në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 365, 366 të KPP-së, me dt.08.06.2021, është marrë dhe 

shpallur publikisht aktgjykimi në prezencë të të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre ndërsa në 

mungesë të Prokurorit të Shtetit, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.10.06.2021: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit:  
1. R.Z, nga i ati S., e ëma Z., e gjinisë A., i lindur me dt...., në fsh.... Komuna e Skenderajit ku 

dhe jeton, me nr.personal ..., i pa punë, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

mirë ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, nën masën e paraburgimit që nga 

dt.26.03.2021 deri me dt.08.06.2021. 

 

2. N.R, nga i ati H., e ëma H., e gjinisë N., i lindur me dt.... në fsh.... Komuna e Drenasit, ku 

dhe jeton në rr.“...”, me nr.personal ..., i pa punë, i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme të tregtisë, i gjendjes së dobët ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës, nën masën e paraburgimit që nga dt.26.03.2021 deri me dt.08.06.2021. 

 

JANË FAJTOR 

 

SEPSE: Me dt.26.03.2021, rreth orës 18:20 min., në fsh...., Komuna e Skenderajit, pa 

autorizim kanë poseduar me qëllim shitje substancat të cilat me ligj janë të shpallura si 

narkotikë-marihuanë, në atë mënyrë që me dt.25.03.2021 i akuzuari N.R me automjetin e tij ka 

dërguar të akuzuarin R.Z në Tropoj-Shqipëri, ku ka porosit marihuanë, e të cilën personi i 

ashtuquajtur J. e sjellë të nesërmen në fsh.... Komuna e Drenasit te i akuzuari N.R, të cilën e 

merr dhe e vendos në ish pompën e derivateve, e në orët e mbrëmjes merr dy qese me 

marihuanë për t’ia dërguar R.Z për shitje, me ç’rast ndalen nga ana e policisë në fsh.... dhe 

gjatë kontrollit sipërfaqësor të automjetit “Seat Ibiza” me targa ..., mbrapa ulëses janë gjetur dy 

paketime të mbështjellura me qese najlloni, i akuzuari N.R i tregon policisë se posedon 

marihuanë edhe në fsh.Zabel, ku policia vazhdon me kontroll rreth orës 19:10 mmin., e gjatë 

kontrollit në banjon e ish pompës së derivateve-tani jo funksionale në një kovë kanë gjetur të 
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fshehura katër (4) qese me substancë narkotike-marihuanë dhe sekuestruar, pesha totale e 

secilës pas matjes ka rezultuar 2905.30 gram. 

 

Me këtë kanë kryer veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 267 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 69, 70, 71, 72 të KPRK-së dhe nenit 

359, 360, 361, 365, 366 të KPP-së: 

 

S H Q I P T O N 

 

I. Të akuzuarit R.Z: 

I/1. DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€(njëmijë euro), të cilin dënim obligohet ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast së i akuzuari nuk 

e paguan dënimin me gjobë në afatin e caktuar, Gjykata do të veprojë në bazë të nenit 46 të 

KPRK-së, në zëvendësimin e dënimit me gjobë në dënim me burgim duke llogaritur 20€ 

(njëzet euro) për një ditë të kaluar në burg, si dhe DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 

një (1) viti  e katër (4) muajve i cili dënim do të ekzekutohet pas plotëfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit që 

nga dt.26.03.2021 deri me dt.08.06.2021. 

 

II. Të akuzuarit N.R: 

II/1. DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€(njëmijë euro), të cilin dënim obligohet ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast së i akuzuari nuk 

e paguan dënimin me gjobë në afatin e caktuar, Gjykata do të veprojë në bazë të nenit 46 të 

KPRK-së, në zëvendësimin e dënimit me gjobë në dënim me burgim duke llogaritur 20€ 

(njëzet euro) për një ditë të kaluar në burg, si dhe DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 

një (1) viti  e katër (4) muajve, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotëfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit që 

nga dt.26.03.2021 deri me dt.08.06.2021. 

 

III. Në mbështetje të nenit 282 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së, lidhur me nenin 

267 par.5 të KPRK-së, nga të akuzuarit KONFISKOHET substanca narkotike-marihuanë që 

përmbanë Tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e përgjithshme 2905.20±0.0125 gram (sipas 

Raportit të Ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë nr.AKF/2021-0911/2021-853 e 

dt.15.04.2021), substanca narkotike pas plotëfuqishmërisë së Aktgjykimt të shkatërrohet në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 

 

IV. Në mbështetje të nenit 115 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.1, 2.2 dhe 2.3, lidhur me par.3 

dhe par.6 të KPP-së, e lidhur me nenin 267 par.5 të KPRK-së, nga i akuzuarit N.R, 

KONFISKOHET, automjeti i markës “Seat Ibiza 6L” me targa ..., me pronar N.R, me numër 

identifikues të automjetit VSSZZZ6LZ8R017645, çelësi i veturës së bashku me dokumentat e 

veturës CRA0660279, si send i përdorur në kryerjen e veprës penale-bartjen e substancës 

narkotike, pas plotëfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi me automjetin në fjalë Agjencia për 

Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar do të administroj me të në përputhje 

me dispozitat ligjore në fuqi lidhur sendin e konfiskuar. 

 

V. Në mbështetje të nenit 115 par.1 të KPP-së, urdhërohet kthimi i sendeve si vijon:  

Telefon “Samsung”, ngjyrë e bardhë me IMEI:1350215316618537, SIM kartela brenda 

IPKO, me numër ..., i kthehet të akuzuarit R.Z, pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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- Telefon “X”, ngjyrë e zezë me IMEI:359409088894068, SIM kartela brenda “VALA” 

me numër ..., i kthehet të akuzuarit N.R, pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

VI. Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale secili dhe atë - 

paushallin gjyqësor në shumën prej 50€ (pesëdhjetë 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 i 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda ka parashtruar 

Aktakuzën PP.I.nr.107/2021 e dt.25.05.2021, ndaj të akuzuarve R.Z nga fsh.... Komuna e 

Skenderajit dhe N.R nga Komuna e Drenasit për veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge 

nga neni 267 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Në këtë çështje penale është caktuar seanca e shqyrtimit fillestar me dt.08.06.2021, në të cilin 

ka prezantuar Prokurori i Shtetit Njazi Rexha, të akuzuarit R.Z dhe N.R si dhe mbrojtësit e të 

akuzuarve av.Shkëlqesa Musa dhe av.Asdren Hoxha, ku janë ndërmarrë veprimet përkatëse 

juridike. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar të akuzuarit janë udhëzuar dhe njoftuar me të drejtat e 

tyre konform nenit 246 par.1 të KPP-së, pas deklarimeve të të akuzuarve është vazhduar me 

leximin e aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit, të akuzuarit janë deklaruar se e 

kuptojnë aktakuzën dhe pas bindjes së kryetarit të trupit gjykues se të akuzuarit e kanë kuptuar 

akuzën, j’u është ofruar mundësia që të pranojnë fajësinë apo të deklarohen të pafajshëm. 

 

I akuzuari R.Z ka deklaruar se e ndjen vetën fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet, më 

vjen keq, shprehi keqardhje dhe kërkoj falje, kjo ka qenë hera e parë që jam merr me substanca 

narkotike, unë kam qëndruar jashtë vendit me punë dhe para 1 viti jam kthyer, i premtoj 

gjykatës se kjo do të jetë hera e fundit që do të bie ndesh me ligjin dhe nuk do të përsërisë 

asnjëherë më vepra penale. 

 

I akuzuari N.R ka deklaruar se e ndjen vetën fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet, më 

vjen shume keq që jam gjetur në këtë rast, i kërkoj falje gjykatës dhe prokurorisë lidhur me 

veprimin, po ashtu të gjithve ju kërkoj falje, këtë vepër më kurr nuk do ta përsërisë. 

 

Të akuzuarit janë njoftuar me pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat që i vlerëson Gjykata 

në këtë çështje, duke i njoftuar se vepra penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 

par.1 të KPRK-së, ligji përcakton se kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri 

në tetë (8) vjet, të akuzuarit janë njoftuar se në mbështetje të nenit 383 par.2 të KPP-së, në rast 

të pranimit të fajësisë nuk e kanë të drejtën e parashtrimit të ankesës për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë gjendjes faktike, po ashtu janë njoftuar se në këtë fazë të procedurës nuk 

prezentohen provat materiale dhe ato personale  por ato vlerësohen në rastin e caktimit të 

dënimit dhe matjes së tij, pranimin e fajësisë Gjykata e vlerëson si rrethanë lehtësuese. 

 

Të akuzuarit kanë deklaruar se i kuptojnë pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat lehtësuese 

që i merr Gjykata me rastin e matjes së dënimit dhe se mbeten pas pranimit të fajësisë. 
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Në mbështetje të nenit 248 par.2 të KPP-së, është kërkuar mendimi i Prokurorit të Shtetit lidhur 

me deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, e cili ka deklaruar se duke pasur 

parasysh që të akuzuarit e pranojnë fajësinë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, në konsultim 

me mbrojtësit e tyre, e në mbështetje në provat që gjinden në shkresat e lëndës, i propozoj 

Gjykatës që të pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit R.Z, av.Shkëlqesa Musa lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit R.Z ka deklaruar se me qenë se i mbrojturi im në tërësi e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet, pas konsultimit me të njëjtin konsideroj se pranimin e 

fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare, dhe në konsultim me mua si mbrojtëse dhe se pranimin 

i fajsisë mbështetet në shkresat e lëndës, ashtu që konsideroj që prnaimin i fajësisë është bërë 

në hramoni me dispoziten e nenit 248 të KPP-së, andaj i propozoj gjykatës që të pranoj 

pranimin e fajëisë 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.R, av.Asdren Hoxha lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit N.R ka deklaruar se propozoj që pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit tim ta 

aprovoni, ngase si mbrojtës i tij pajtohem në tërësi me këtë pranim fajësie, për shkak se i njëjti 

është para se të gjithash i vullnetshëm, në konsultim të mjaftueshëm me mua si mbrojtës dhe ka 

mbështetje në provat që gjendet në shkresat e lëndës 

 

Pas marrjes së mendimit nga Prokurori i Shtetit po ashtu dhe të mbrojtësve lidhur me pranimin 

e fajësisë nga ana e të akuzuarve, Kryetari trupit gjykues është bindur se të akuzuarit e 

kuptojnë natyrën e pranimit dhe pasojat e pranimit të fajësisë, andaj Kryetari i trupit gjykues në 

procesverbal 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, 

ka marrë aktvendim duke pranuar pranimin e fajësisë, pasi që të akuzuarit kanë kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi është bërë në mënyrë të vullnetshme, dhe se pranimi 

i fajësisë mbështetet në provat materiale. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit R.Z, av.Shkëlqesa Musa pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës, 

ka deklaruar se i propozoj gjyaktës që me rastin e përcaktimit për shqiptimin e llojit dhe 

lartësisë se sanksionit penale të marrë parasysh një mori rrethanash lehtësuese e posqërisht 

pranimin e fajësisë që nga fillimi i procedurës penale duke i ndihmuar edhe organeve të 

ndjekjes në zbardhjen sa më të drejtë të këtij rasti, me kooperimin dhe bashkëpunimin e ofruar 

nga i mbrojturi im, të marrë parasysh pendimin e shprehur që nga fillimi i procedurës, sjelljen e 

tij pas kryerjes së veprës penale si dhe premtimin se nuk do të kryej vepra të tjera penale në të 

ardhmen ashtu që nga të lartcekurat konsideroj se sa i përketë të njëjtit janë plotësuar kushtet 

ligjore që duke u bazuar në dispozitën e nenit 71 të KPRK-së të aplikon zbutjen e dënimit, 

ashtu që të njëjtit ti shqiptoni një dënim më të butë pasi që ndaj të njëjtit veq është arritur 

qëllimi i dënimit. 

 

I akuzuari R.Z pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës ka deklaruar se e mbështes 

deklarimin e mbrojtëses. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.R, av.Asdren Hoxha pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës, ka 

deklaruar se me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, kërkoj nga ju që të keni 

parasysh rrethanat posaqësrisht lehetësuese në raport me të mbrojturin tim e që janë pranimi i 

fajit që ndërdhen në vete pendimin dhe kërkim faljen publike e premtimin që në të ardhmen 

nuk do të përsërisë vepër penale, e në lidhje me këtë rrethanë flet edhe vet rrethana e 

përshkruar në dispozitivin e aktakuzës ku ceket “i pandehuri N.R i tegon policisë”, pra kjo 

rrethanë tregon për bashkëpunimin e tij të sinqer me organet e rendit që ka ndikuar në 

zbardhjen totale të vërtetës, e që flet për sinqeritetin e tij, si rrethanë tjetër lehtësuese është fakti 

se i mbrojturi im kurr më herët nuk ka ardhur në konflik me ligjin e që në favor të saj flet fakti i 
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përshkruar në gjeneralet e para të aktakuzës ku thuhet “ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për 

vepër tjetër penale”, rrethanë tejtër lehtëusese është qëndrimi i tij korrekt në gjykatore dhe fakti 

se jo që është vetëm prind por edhe gjysh, e gjithashtu siq është konstatuar në aktakuzë por 

edhe nga ju gjykatë e nderuar, i mbrojturi im është i gjendjes së dobët ekonomike, andaj në 

reflektim e sipër të rrethanave lehtësuese në fjalë e po ashtu duke pasur parasysh se nga 

veprimet e të mbrojturit tim nuk ka të dëmtuar, përkatësisht narkotiku nuk është konsumuar 

nga askush, e duke pasur parasysh që rrethana rënduese në këtë çështje nuk ka, ju ftoj që të 

zbatoni institutin e zbutjes së dënimit, ngase përmbushem kushtet për shqiptim të dënimit nën 

minimum të dënimit të parapraë ligjore në zbatim të dispozitës se nenit 267 par.1 të KPRK-së, 

në fund ju ftoj që të shqyrtoni qështjen e ligjshmërisë së paraburgimit dhe të njëjtën mase 

kërkojmë që ta ndërpreni ngase kanë pushuar të gjitha shkaqet dhe rrethanat lidhur me kushtet 

ligjore për të cilat është caktuar dhe vazhduar kjo masë. 

 

I akuzuari N.R pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës ka deklaruar se që i premtoj gjykatës 

së asnjëherë nuk do të përsërisë veprime të tilla dhe e mbështes deklarimin e mbrojtësit tim. 

 

Prokurori i Shtetit, mbrojtësit dhe të akuzuarit nuk kanë pasur propozime apo plotësime në këtë 

çështje penale dhe pasi që Gjykata ka pranuar pranimin e fajësisë për veprën penale nga të 

akuzuarit dhe më qenë se nga palët nuk ka pasur propozime të reja për plotësimin e procedurës, 

Kryetari trupit gjykues e ka shpallur përfundimin e shqyrtimit dhe i ka njoftuar palët se Gjykata 

do të vazhdoj 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 me 

dt.08.06.2021, shpallja ka qenë e hapur dhe publike në respektim të masave anti Covid-19, në 

prezencë të akuzuarve dhe mbrojtësve, ndërsa në mungesë të Prokurorit të Shtetit. 

 

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

materiale që janë pjesë përbërëse e kësaj çështje penale dhe në mbështetje të nenit 361 të KPP-

së, gjykata vërtetoj se ekzistojnë prova materiale se në veprimet e të akuzuarve kemi të bëjmë 

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

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 e lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, me të cilën akuzohen sipas aktakuzës, kjo konstatohet nga provat që 

janë pjesë përbërëse e kësaj çështje penale të cilat gjenden në shkresat e lëndës: Raporti i 

Ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë me nr.AKF/2021-0911/2021-853 i 

dt.15.04.2021, Procesverbali mbi marrjen në pyetje në Prokurori të akuzuarit N.R me 

dt.21.04.2021 si dhe në Polici me dt.26.03.2021, Procesverbali mbi marrjen në pyetje në 

Prokurori të akuzuarit R.Z me dt.22.04.2021 si dhe në Polici me dt.26.03.2021, Procesverbali 

për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm me nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, Vërtetimi 

mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve-substancës narkotike nga i akuzuari N.R me 

nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve-

substancës narkotike nga i akuzuari R.Z me nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, Vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve-veturës nga i akuzuari N.R me nr.2021-DHTN-106 i 

dt.26.03.2021, Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve-telefonit nga i akuzuari 

R.Z me nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve-telefonit nga i akuzuari N.R me nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, Raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes me nr.2021-DHTN-106 i dt.26.03.2021, si dhe 

Fotodokumentacioni në shkresat e lëndës, 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 Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 e lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, të gjitha rrethanat si me lart tregojnë gjendjen faktike të përshkruar si 

në dispozitiv të aktgjykimit. 
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Duke vlerësuar përgjegjësinë penale të të akuzuarve në rastin konkret në raport me çështjen 

penale ndaj të akuzuarve nuk ekzistojnë rrethana të cilat kishin me përjashtuar përgjegjësin 

penale të të akuzuarve në këtë çështje penale. 

 

Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes se lartësisë së dënimit për të akuzuarit 

Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së, 

Gjykata e si rrethanë lehtësuese vlerësoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 

bashkëpunimin e të akuzuarve në të gjitha fazat e procedurës penale, shprehjen e keqardhjes 

nga të akuzuarit, premtimin e të akuzuarve se në të ardhmen nuk do të bien ndesh me ligjin, i 

akuzuari N.R nuk dyshohet për vepra të tjera penale të natyrës së njëjtë, i njëjti është mbajtës i 

familjes, andaj mbi bazën e këtyre rrethanave të përcaktuara si më lart, Gjykata të akuzuarve i 

shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi duke vlerësuar se dënimi i shqiptuar është 

në përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë shoqërore për veprën 

penale me të cilën akuzohen të akuzuarit dhe se Gjykata ka vlerësuar se me një dënim të tillë 

do të arrihet qëllim i dënimit i  paraparë me nenin 38 të KPRK-së, se të akuzuarit në të 

ardhmen do të përmbahen nga veprime të paligjshme dhe do të bëjë rehabilitimin e tyre, pasi 

që njëra nga qëllimet e dënimit është të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen, në parandalimin e personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Gjykata ka vendosur si nën pikën III të dispozitivit të Aktgjykimit, ku ka konfiskuar 

substancën narkotike-marihuanë që përmbanë Tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e 

përgjithshme 2905.20±0.0125 gram (sipas Raportit të Ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë nr.AKF/2021-0911/2021-853 e dt.15.04.2021), nga të akuzuarit bazuar në nenin 

nenit 282 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së, ku përcakton se “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 apo 

pafajësinë e të akuzuarit” ... “kimikatet, fabrikat, pajisjet labratorike apo substancat e krijuara 

apo të përdorura në veprën penale nga neni 272-280 të Kodit Penal”, e kjo lidhur me nenin 

267 par.5 të KPRK-së ku përcakton se “Substancat narkotike, substancat psikotrope ose 

substancat analoge dhe mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre 

konfiskohen”, substanca narkotike pas plotëfuqishmërisë së Aktgjykimt shkatërrohet në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Gjykata ka vendosur si nën pikën IV të dispozitivit të Aktgjykimit, ku nga i akuzuari N.R, ka 

konfiskuar automjetin e markës “Seat Ibiza 6L” me targa ..., me pronar N.R, me numër 

identifikues të automjetit VSSZZZ6LZ8R017645, çelësi i veturës së bashku me dokumentat e 

veturës CRA0660279, si send i përdorur në kryerjen e veprës penale-bartjen e substancës 

narkotike, kjo bazuar në nenin 115 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.1, 2.2 dhe 2.3 e lidhur me 

par.3 dhe par.6 të KPP-së, e lidhur me nenin 267 par.5 të KPRK-së, pasi që Gjykata ka 

vlerësuar dhe vërtetuar se janë përmbushur të gjitha kushtet nga dispozitat ligjore nga neni 115 

të KPP-së të cekura si më lart, me faktin se ditën kritike i akuzuari N.R ka shfrytëzuar 

automjetin në fjalë për kryerjen e veprës penale, konkretisht automjeti në fjalë është 

shfrytëzuar nga ana e të akuzuarit N.R si send për kryerjen e veprës penale-bartjen e substancës 

narkotike, e që këtë fakt nuk e ka mohuar as i akuzuari në asnjë fazë të procedurës penale, ku 

pas plotëfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi me automjetin në fjalë Agjencia për Administrimin e 

Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar do të administroj me të në përputhje me dispozitat 

ligjore në fuqi lidhur sendin e konfiskuar. 

 

Gjykata ka vendosur si nën pikë V të dispozitivit të Aktgjykimit dhe ka urdhëruar kthimin e 

sendeve-telefonave pas plotëfuqishmërisë së Aktgjykimit dhe atë telefonin mobil “Samsung”, 

ngjyrë e bardhë me IMEI:1350215316618537, SIM kartela brenda IPKO, me numër ..., t’i 
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kthehet të akuzuarit R.Z dhe telefonin mobil “X”, ngjyrë e zezë me IMEI:359409088894068, 

SIM kartela brenda “VALA” me numër ..., t’i kthehet të akuzuarit N.R. 

 

Gjykata këtë vendin e ka mbështetur në nenin 115 par.1 të KPP-së, pasi që sendet-telefonat 

kanë qenë të sekuestruar përkohësisht sipas Urdhërit të Gjykatës PPr.nr.53/2021 i 

dt.01.04.2021 dhe ka vlerësuar se nuk ka bazë për konfiskimin e tyre pasi që Prokurori i Shtetit 

në Aktakuzë nuk ka propozuar konfiskimin e tyre dhe po ashtu nuk e ka dhënë arsye të bazuar 

se në çfarë mënyre i kanë përdorur këto sende të akuzuarit për kryerjen e veprës penale si në 

dispozitiv, ku vetëm në arysetimin e Aktakuzës është cekur fakti se nga të akuzuarit janë 

sekuestruar telefonat e cekur si më lart dhe asgjë më tepër. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 450, 451 dhe 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 lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.84/21 dt.10.06.2021 

 

 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. 

 


