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  NË EMËR TË POPULLIT 

  

P.nr.108/15 

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

Objektin e Gjykatës në Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me 

procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të pandehurit F.H, i akuzuari për 

veprën penale: Blerja posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.I.nr.69/2014 dt.26.06.2015. Pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit fillestar në prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit në Prokurorinë 

Themelore në Mitrovicë Fetije Bajrami-Shala, të pandehurit F.H, seanca ka qenë publike, 

është regjistruar në procesverbal gjykata ka vendosur në lidhje me këtë akuzë. Gjykata pas 

përfundimit të shqyrtimit fillestar më 30 dhjetor 2019, në të njëjtën ditë ka shpallur publikisht 

aktgjykimin, ndërsa me dt.30.12.2019, është përpiluar me shkrim ky: 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

F.H, me nofkën “G.”, nga i ati O., e ëma E., e vajzërisë V., i lindur më dt...., ku edhe ka 

vendbanimin e përhershëm në rrugën “...” nr.... Mitrovicë, i cili përkohësisht jeton në Kroaci 

në qytetin e Pullës, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, ka të kryer shkollën e 

mesme, me numër personal të identifikimit ..., i gjendjes së mesme ekonomike, me profesion-

saldues, më parë i pa gjykuar, ndaj tij nuk zhvillohen procedurë për vepër tjetër penale, për 

këtë rast është mbrojtur dhe mbrohet në liri.  

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Më dt.25.03.2014, rreth orës 16:30 minuta, në afërsi të urës së Ibrit konkretisht në afërsi të tre 

soliterëve në Mitrovicë, pa autorizim ka poseduar me qëllim të shitjes apo shpërndarjes 

preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë në atë mënyrë që gjersa të njëjtin e ndalon 

policia, në atë moment nga goja e kishte qitur një qese me substancë narkotike të llojit 

heroinë, në sasi prej 0.54 gram, të cilën e gjuan në tokë dhe me këtë rast policia ia konfiskon. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Blerja posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së.  

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1, 2, 3, 6, 11, 15, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 54, 64, 65, 66, 67, 

dhe nenit 273 par.5 të KPK-ës, e lidhur me nenet 365, 366 te KPP-së, të pandehurit F.H, për 

veprën penale: Blerja posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së, i; 

S H Q I P T O N 

   DËNIM ME KUSHT  

Ku i përcaktohet:  

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

me kushte që i pandehuri brenda periudhës kohore prej (2) dy viteve, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, në qoftë se nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale të natyrës së njëjtë apo 

natyrës më të rendë.  

 

II. DËNIM ME GJOBË në shumën prej 300€ (treqind euro) të cilën dënim-gjobë, i pandehuri 

është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Dënimi/gjoba duhet të paguhet në tërësi jo me larg / 3 muaj/, nga koha e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Dështimi në pagesën eventuale të një kësti të arritshëm do të konsiderohet si mos 

pagesë e dënimit dhe në këto raste gjykata menjëherë do të zëvendësojë dënimin me gjobë në 

dënim me burg, për shumën e mbetur të gjobës. 
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III. OBLIGOHET i pandehuri F.H, që të paguaj paushallin gjyqësor në shume prej 20 euro dhe 

shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 20 euro, dhe shumën prej 50 euro në emër të 

Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimi, në tërësi shumën prej 90 euro, të gjitha t’i 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

IV. DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 te KPP-se si dhe nenit 273 par.5 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, nxjerrë këtë: 

   

V. URDHËR - URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i narkotikëve si vijon: 

 

VI. Heroinë e përzier me Paracetamoll (Acetominofen), dhe Kafeinë, pesha neto e përgjithshme 

0.54 gram. 

 

VII. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, kjo sasi e narkotikut duhet të shkatërrohet nga 

Policia  e Kosovës, në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë dhe Kryetarin 

e Gjykatës Themelore në Mitrovicë. 

 

VIII. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

A r s y e t i m 

Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.69/2014, të datës: 

dt.26.06.2015, ndaj të pandehurit F.H, për shkak të veprës penale: Blerja posedimi, 

shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge 

nga neni 273 par.1 të KPRK-së. 

 

Rrjedha e procedurës penale: 

Me 30 dhjetor 2019, gjykata për këtë lëndë penale në kuadër të kompetencës lëndore e 

territoriale, ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar. Seanca ishte mbajtur në 

prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Fetije 

Bajrami-Shala dhe të pandehurit F.H.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar prokuroria Fetije Bajrami Shala gjatë leximit te aktakuzës ka 

bërë një ndryshimin në përshkrimin faktin të aktakuzës, ashtu që në vend të sasisë së 

narkotikëve prej 0.5 gram, ka kërkuar që kjo sasi të fshihet dhe në vend të saj të jetë sasia prej 

0.54 gram.  Këtë e ka mbështetë në raportin e ekspertizës të Agjencisë të Kosovës për 

Forenzikë.  

 

I pandehuri F.H, në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 30 dhjetor 2019, e ka pranuar 

në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet: Blerja posedimi, shpërndarja dhe 

shtija e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 

të KPRK-së. 

 

Gjykata, ka marrë mendimin e prokurorit të rastit Fetije Bajrami-Shala, dhe i propozoj 

gjykatës, që këtë pranim të fajësisë të deklaruar nga i pandehuri ta pranoj gjykata si të bazuar 

pasi që i njëjti ka mbështetje edhe në provat dhe shkresat e kësaj lënde në cilësi te provave 

materiale. 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri F.H, e në 

mbështetje të nenit 248 par.4 të KPP-së, në këtë drejtim ka vlerësuar se janë përmbushur 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për të pandehurin. Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë 
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nga ana e të pandehurit mbështetet në tërësi në provat që përmban kjo akuzë, siç janë: 

Shënimi zyrtar i policit hetues M.M të dt.25.03.2014, vërtetimi mbi konfiskimin e pasurisë e 

dt.25.03.2014 me numër të rastit ... dhe raporti i ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë, lidhur me ekzaminimin e substancave narkotike, raporti mbi këqyrjen e vendit të 

ngjarjes si dhe foto dokumentacioni.  

 

Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë në tërësi elementin inkriminuese 

e që në bazë të tyre dhe pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, përtej çdo dyshimi 

vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale; Blerja posedimi, shpërndarja dhe shtija e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë vullnetare, se 

i pandehuri dhe se ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. 

 

Gjykata i kishte tërhequr vërejtjen të pandehurit se pas pranimit të fajësisë nuk mundet të 

shfrytëzojnë të drejtën në ankesë, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, i 

njëjti është njoftuar se nëse e pranon fajësinë nuk do të administrohen provat, si dhe për 

faktin se pranimi i fajësisë sipas ligjit është rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së llojit dhe 

lartësisë së dënimit.   

 

Gjykata, ka vërtetuar se aktakuza në këtë rast nuk përmban asnjë shkelje ligjore e as gabim 

faktik, gjithashtu është vërtetuar se nuk ka bazë për hedhjen e akuzës.  

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë prej të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lartë, ka 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri F.H, është i përgjegjshëm dhe përgjegjës 

(fajtor) për veprën penale që akuzohet; Blerja posedimi, shpërndarja dhe shtija e paautorizuar 

e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së. 

 

Konfiskimi: 

Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 nën par. 2 të KPP-ës dhe nenit 273 par.5 të KPK-së 

ndaj të pandehurit ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që ndaj të pandehurit F.H, ka 

urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të Heroinës e përzier me Paracetamoll 

(Acetominofen), dhe Kafeinë, pesha neto e përgjithshme 0.54 gram, e konfiskuar me 

dt.25.03.2014, nga policia e Kosovës, te i pandehuri F.H në Mitrovicë. 

 

Gjykata, sqaron se i pandehuri F.H, nuk kishte leje e as autorizim për posedim dhe shitje. Se 

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

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

Gjykata, vlerëson se ekziston baza ligjore për konfiskimin e përhershëm të narkotikut sipas 

nenit 273 par.5 të KPK-së, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, konfiskimi ishte 

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

konfiskimin e detyrueshëm të tij.  

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit:  

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin F.H, ka 

vlerësuar rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 74 të KPP-ës, dhe si rrethanë 

rënduese gjykata ka vlerësuar, dashjen direkte të pandehurit tek 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 shpeshtuara në Kosovë të 

shprehura e në tendencë të rritjes, rrezikshmëria që paraqet kjo vepër penale veçanërisht 
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qëllimi i blerjes, posedimit dhe shitjes të narkotikut. Ndërsa, si rrethana posaçërisht 

lehtësuese për të pandehurin është vlerësuar pranimi i fajësisë në tërësi për veprën penale i 

dhënë në seancën e shqyrtimit fillestar, në këtë drejtim këtë rrethanë gjykata e ka marr për 

bazë për zbutjen e jashtëzakonshëm te dënimit sipas nenit 74,75 dhe 76 të KPK-ës, ndërsa si 

rrethanë tjetër lehtësuese ka marrë për bazë faktin se i njëjti ka treguar sjellje të mira dhe 

paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët, si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese kjo gjykatë ka marr për bazë, kalimi i një kohe të gjatë nga koha kur ka ndodhur 

rasti afërisht 6 vite, se është i martuar, mbajtës i familjes, se nuk ka të kaluar kriminale, se 

nuk zhvillohet ndonjë procedure tjetër penale ndaj tij, me parë nuk ka qenë i dënuar për 

ndonjë vepër penale, se sasi e narkotikëve e sekuestruar ka qenë e vogël, se ka krijuar 

marëdhënie të punës (punon përkohësisht në Kroaci, për të mbajtur familjen). Nga  gjitha 

këto arsye gjykata edhe ka kushtëzuar dëmin për tu mos u ekzekutuar. Ndërsa sa i përket 

dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehurin gjykata përveç rrethanave të cekura, ka 

vlerësuar dhe ka marrë 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 F.H. 

 

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 edhe me dënimin e kushtëzuar në raport me të pandehurin por edhe në raport me 

personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 450 të KPP-së.  

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.108/2015, të datës:30.12.2019 

 

 

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. 


