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Numri i lëndës: 2019:283564 

Datë: 27.07.2020 

Numri i dokumentit:     01039961 

P. nr.1317/2019    

   NË EMËR TË POPULLIT           

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kosterci, në lënden penale ndaj të pandehurit: K.P., për 

shkak të veprës penale: I. Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge neni 269 par. 2 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.3789/2019 (2019:0179296), të datës 03.12.2019; dhe veprës penale: Rrezikim i trafikut 

publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.240/2020 (2020:0007998), të 

datës 01.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 07.07.2020 në prezencën e 

prokurorit të shtetit Jelena Marijanovic dhe të pandehurit K.P., me datë 09.07.2020 e shpalli 

publikisht, ndërsa me datë 27.07.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

K.P., me nofken “K.”,  nga  i ati B., e ëma S., e vajzërisë B., “data e lindjes”..., në Gjermani, 

tani me vendbanim në Mitrovicë, i pa martuar, i pa pune, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal..., shqiptar, shtetas i Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

sepse, 

I 

Me datën 07.10.2019, rreth orës 16:30, në Mitrovicë, pas kontrollimit te vetures, me targa të 

registrimit..., ngjyre e k..., nga ana e policisë, pa autorizim ka poseduar dy qese substancë 

narkotike, Kanabis (Marihuanë), e cila përmban Tetrahidrokanabinol (THC) në peshë të 

përgjithshmë prej 1.47 gram, të cilen policia pas bastisjes e ka sekuestruar.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale:  Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope 

ose analoge neni 269 par. 2 të KPRK-së. 

 

II 

Me datën 28.11.2019, rreth orës 03:55, në Mitrovicë, me të arritur afër rektoratit, shkel ligjin 

për komunikacionin rrugor, Ligjin nr.05/L-088, nenin 53 dhe 231 ashtu që, derisa i pandehuri 

ishte duke drejtuar automjetin e tipit “V. G.”, ngjyrë e zezë, me targa te regjistrimit..., pa patent 

shofer, nga pakujdesia dhe duke mos e përshtatë shpejtësinë e lëvizjes kushteve të rrugës, 

humb kontrollin mbi drejtimin e automjetit, del nga rruga në anën e majtë të drejtimit të 
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lëvizjes dhe përplaset në një shtëpi ku gjatë përplasjes përveç dëmeve materiale lëndime të 

rënda trupore pësojnë: A.S., dhe atë: ndrydhje (mbretje) të indeve të buta të regjionit të kafazit 

të krahrorit, gjakmbledhje nën lëkurore të regjionit ballor të anës së majtë  të kokës, thyerje 

lineare (vizore) të kockes zverkore të anës së majtë të kokës, shembje (ndrydhje) hemorragjike 

të regjionit ballor-tërmthor-bazilar të trurit të madh dhe gjakderdhje subaraknoidale 

(gjakderdhje në mes të cipave të buta mbështjellëse të trurit) të këtij regjioni, që si të tilla bëjnë 

pjesë në lëndime të rënda trupore; kurse D.M., ka pësuar lëndime, dhe atë: thyerje shumë 

copësh (shumë pesëshe) të kockës të murit të pasmë të zgavrës se syrit të djathtë me enjtje të 

indeve të buta të këtij regjioni dhe prani e ajrit, shembje (ndrydhje) hemorragjike trunore të 

regjionit muror të anës së majtë të trurit të madh dhe gjakderdhje minimale sundurale 

(gjakderdhje në mes të cipave të fortë dhe të butë) të regjionit muror-tëmthor të anës së djathtë 

të trurit të madh, që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore, e që edhe vet i 

pandehuri ka pësuar lëndime të rënda trupore. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.1 

të të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata, në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 21, 23, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 65, 69, 

70, 76,  269 e 370 të KPRK-se, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e: 

 

G J Y K O N  

 

Për pikën I, për veprën penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope 

ose analoge neni 269 par. 2 të KPRK-së, i cakton dënim me gjobë në shumën prej 600 

(gjashtëqind) euro.  

 

Për pikën II, për veprën penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.1 

të të KPRK-së, i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti. 

 

Gjykata, në mbështetje të nenit 76 të KPRK-së, të pandehurit, i:  

 

 S H Q I P T O N 

 

1. Dënim unik me burg me kusht në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, 

në kohëzgjatje prej dy (2) vjetëve, nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. 

 

2. Dënim unik me gjobë në shumën prej 600 € (gjashtëqind euro), të cilën shumë obligohet ta 

paguaj brenda afatit prej tre (3) muajve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në tre këste të 

barabarta, më së largu deri me datën 5 të muajit vijues.. Nëse i akuzuari nuk e paguan 

gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 43 të KPRK-së, ashtu që 

dënimin me gjobë mund t`ia zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të 

llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë. 

 

3. Dënim plotësues - Ndalimin e marrjes së lejes së vozitjes, për të gjitha kategorit, në 

kohëzgjatje prej tetëmbëdhjetë (18) muajve,  e cila llogaritet nga dita kur aktgjykimi bëhet i 

plotëfuqishëm. 

   

4. Në mbështetje te nenit 269 par.3 të KPRK-së e lidhur me nenin 282 par.2 nenpar.2.4 të 

KPP-se, ndaj të pandehurit urdhërohet edhe: Konfiskimi i sendeve dhe atë: 
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a. Substanca narkotike e cila përmban Kanabis (Marihuanë) që përmban 

tetrahidrokanabinol (THC), me peshë 1.47 gram; 

b. Urdhërohet policia e Kosovës që ta shkatërroj substancën e konfiskuar.  

 

5. Obligohet i pandehuri, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën e 

përgjithshme prej 150.88 euro. Në rast se konstatohet se ka pasur shpenzime tjera, gjykata 

do të vendos me aktvendim të veçantë.  

 

6. Pala e dëmtuar, A.S., D.M., dhe N.S., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohen në kontest të rregullt civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm, kundër të pandehurit K.P., 

ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.3789/2019 (2019:0179296), të datës 03.12.2019, për shkak të 

veprës penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga 

neni 269 par. 2 të KPRK-së; si dhe aktakuzën, PP.II.nr.240/2020 (2020:0007998), të datës 

01.06.2020, për shkak të veprës penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur 

me par.1 të të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, me datë 07.07.2020, ashtu që në 

këtë seancë, pasi e ka marr pëlqimin e palëve, gjykata, me aktvendim procedural i ka bashkuar 

procedurat penale ndaj të pandehurit K.P., dhe atë: Aktakuzën PP.II.nr.3789/2019 

(2019:0179296), të datës 03.12.2019, për shkak të veprës penale: Posedim i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 269 par. 2 të KPRK-së, e cila në 

gjykatë është udhëhequr sipas evidencës P.nr.1317/2019; si dhe Aktakuzën, PP.II.nr.240/2020 

(2020:0007998), të datës 01.06.2020, për shkak të veprës penale: Rrezikim i trafikut publik nga 

neni 370 par. 8 lidhur me par.1 të të KPRK-së, e cila në gjykatë është udhëhequr sipas 

evidencës P.nr.322/2020, ashtuqë ndaj të akuzuarit, për këto dy çështje penale, është zhvilluar 

një procedurë penale e vetme sipas evidencës P.nr.1317/2019. Bashkimi i këtyre dy 

procedurave është bërë me qëllim të ekonomizimit të procedurës.  

 

Gjatë këtij shqyrtimi fillestar, i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzave, duke 

theksuar e pranoj fajësinë për këto vepra penale, ndihem keq që ka ndodhur kjo, kam qenë i ri, 

i premtoj gjykatës që nuk do të përsëriten veprimet e tilla, nuk përdori narkotik, vetura të cilën 

kam qenë duke e vozitur ka qenë e një shoku tim, e lus gjykatën që të merr parasysh rrethanat 

lehtësuese, faktin se jetojmë në kushte të vështira ekonomike, jetojmë me qira.  

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë, ka dhënë mendimin se janë pëmbushur kushtet ligjore 

për pranimin e fajësisë, pranimi është bërë në menyrë vullnetare, pa presion, pranimi 

mbështetet në provat materiale që gjendet në shkresat e lëndës, prandaj i propozoj Gjykatës që 

ta pranoj pranimin e fajësisë dhe këtë pranim ta merr parasysh si rrethanë lehtësuese me rastin 

e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, 

mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykatë, dhe atë për pikën I, si: Raporti i policit, i 

datës 07.10.2019; Raportin e ekspertimit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me nr. 

referues AKF/2019-2763/2019-2440, të datës 04.11.2019; Deklarata e të pandehurit K.P., e 
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dhënë në polici, e datës 07.10.2019; Deklarata e dëshmitarit Z.B., e dhënë në polici, e datës 

07.10.2019; Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, i datës 07.10.2019; Fotoalbumi. Për pikën II 

të dispozitivit, pranimi i fajësisë mbështetet në këto prova: Raporti i oficerit, i datës 

28.11.2019; Deklarata e të dëmtuarit, A.S. e dhënë në polici, e datës 20.12.2019; Deklarata e të 

dëmtuarit, N.S. e dhënë në polici, e datës 01.12.2019; Deklarata e dëshmitarit, Y.Sh., e dhënë 

në polici, e datës 02.12.2019; Raporti i aksidentit me nr. 2019-BR-794, datë 09.12.2019 bashkë 

me skicen dhe fotografitë e vendit të ngjarjes;  Ekspertiza e komunikacionit e hartuar nga Ing. 

Faik Terstena, datë 15.02.2020; Fletëlëshimi me epikrizë për A.S., i lëshuar nga QKUK-së, 

Klinika e Neurokirurgjisë, nr. 8611, datë 29.11.2019; Fletëlëshimi me epikrizë për D.M., i 

lëshuar nga QKUK-së, Klinika e Neurokirurgjisë, nr. 9464, datë 03.01.2020;  Fletëlëshimi me 

epikrizë për D.M., i lëshuar nga QKUK-së, Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv, 

nr. 467, datë 30.12.2019;  Akt ekspertimi mjeko – ligjor, e hartuar nga Dr. Valon Hyseni, i 

datës 24.02.2020; Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin 

inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi 

është vërtetuar se i pandehuri, ka kryer veprën penale që i vihet në barrë. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke i’u 

tërhequr vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për shkak 

të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit, 

gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, 

nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer veprat penale: Posedim i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge neni 269 par.2 të KPRK-së, për të cilën vepër 

është paraparë dënimi me denim me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit, si dhe veprën 

penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.1 të të KPRK-së, për të 

cilën vepër është paraparë dënimi me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 69 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se i pandehuri 

veprën penale si nën pikë I e kishte kryer drejtëpërdrejt dhe me dashje, faktin se këto vepra 

penale janë rritje e sipër, mënyra dhe rethanat e e kryerjes së veprës penale, ngase i njëjti kishte 

vozitur pa qenë i pajisur me patentë shofer, pasojat e shkaktuar me këtë vepër ngase përveç që 

janë lënduar dy persona, dëm material është shkaktuar edhe në shtëpinë e të dëmtuarit N..  

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën 

penale, që nga fillimi i procedurës penale, faktin se i njëjti ka shprehë keqardhje dhe është 

penduar për ndodhjen e rastit, personalitetin e tij, rrethanat personale dhe gjenjden ekonomike, 

duke pasur parasysh se është i pa punë moshën e tij të re, që shume më lehtë mund të bie nën 

ndikimin e rrethir shoqëor.  

 

Gjykata, ndaj të akuzuarit ka shqiptuar dënim me kusht, në kuptim të nenit 48 par.1 të KPRK-

së, ku është përcakuar se dënimi me kusht mund t`i shqiptohet kryerësit të veprës penale për të 

cilën me ligj është paraparë dënimi me burgim deri në pesë (5) vjet. Andaj, në rastin konkret, 

vepra për të cilën është shpallur fajtor i akuzuari është e dënueshmë deri në 5 vjet, dhe në këtë 

rast gjykata ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 viti, me çka është plotësuar 
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kushti sipas nenit 48 par. 3 të KPRK-së, sipas të cilit, dënimi me kusht mund të shqiptohet 

kryerësit, nëse gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë apo me burgim deri në 2 vjet.  

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtëzuar dhe dënimi me gjobë ndaj të pandehurit 

është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

pandehurit. Po ashtu, Gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

nga neni 38 të KPRK-së, që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale 

si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Poashtu, ky dënim do të shërbejë si masë 

preventive që në të ardhmen i pandehuri të përmbahen nga çfarëdo veprimi që janë të dëmshme 

për shoqërinë në përgjithësi. 

 

Po ashtu, gjykata ndaj te akuzuarit ka shqiptuar edhe dënim plotësues – ndalimin e marrjes së  

lejes së vozitjes, për periudhën prej 18 muajve, duke konsideruar se janë plotësuar në tërsi 

kushtet për shqiptimin e këtij dënimi. Kjo për faktin se neni 59 par. 1 i KPRK-së, ka përcaktuar 

që dënimi plotësues mund të shqiptohet së bashku me dënimin kryesor ose alternativ. Ndërsa, 

neni 65 ka përcatuar kushtet për shqiptimin e këtij dënimi plotësues.  

 

Neni 65 par. 1 i KPRK-së, ka përcaktuar: “Kryesit të veprës penale që e rrezikon sigurinë në 

trafikun publik, gjykata mund t’ia marrë lejen e vozitjes për llojin apo kategorinë e caktuar të 

automjetit dhe mund t’ia ndalojë kryesit marrjen e lejes së re gjatë periudhës prej një (1) deri 

në pesë (5) vjet. Nëse kryesi nuk ka leje të vozitjes, gjykata ia ndalon kryesit marrjen e lejes së 

vozitjes brenda afatit prej një (1) deri në pesë (5) vjet”. Ndërsa, par. 2, përcakton: “Gjykata 

mund të shqiptojë dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni nëse kryesi ka kryer vepër penale duke 

shkaktuar lëndim të rëndë trupor apo vdekjen e personit ose nëse gjykata konstaton se 

pjesëmarrja e mëtejshme e kryesit në trafikun publik është e rrezikshme për  sigurinë e trafikut 

publik për shkak të paaftësisë së tij për drejtimin e sigurt të automjetit”. 

 

Në rastin konkret gjykata konstaton se, i akuzuari me veprime e tij e ka rrezikuar trafikun 

publik, e përveç kësaj si rezultat i veprimit të tij, të dëmtuarit, A.S. dhe D.M., kanë pësuar 

lëndime të rënda trupore, ndërsa tek i dëmtuari N.S. janë shkaktuar dëme materiale. Po ashtu, 

duke pasur parasysh mënyrën dhe rrethanat se si ka ardhur deri të aksidenti, pasi që i njëjti 

përvç që nuk ka poseduar leje të vozitjes, nuk ka respektuar as shpejtësinë e lëvizjes, ndërsa pa 

patur asnjë pengesë e ka humb kontrollin mbi automjet, gjykata konstaton se në rastin konkret 

pjesëmarrja e tij e mëtejme në trafikun publik është e rrezikshme dhe kështu do të kishte 

rrezikshmëri të lartë për pjesëmarrësit e tjerë. Andaj, duke qenë i pandehuri nuk ka pasur leje të 

vozitjes, atëherë gjykata, konform par. 1 të nenit 65, ia ka ndaluar marrjen e lejes së re të 

voitjes, për periudhën prej 18  muajve.  

 

Gjykata, edhe pse nuk ka pasur propozim në aktakuzë, e ka shqiptuar këtë dënim plotësues, 

duke pasur parasysh nenin 353 par. 1 të KPP-së, i cili përcakton: “.... Prokurori i shtetit nuk 

mund të propozojë lartësinë e  dënimit, por mund të propozojë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore 

ose ndonjë dënim alternativ nga neni 49 i Kodit Penal”. Pra, në rastin e tillë, nuk është obligim 

i prokurori që të propozoj shqiptimin e ndonjë dënim plotësues.  

 

Gjykata, si në dispozitiv të Aktgjykimit ndaj të pandehurit, ka shqiptuar edhe konfiskimin e  

substancës narkotike, duke marrë për bazë sigurinë juridike po ashtu të njëjtat janë sende që 

është rezultat i kryerjes së veprës penale siç vërtetohet më lartë, në mbështetje të nenit 282 

par.1 e lidhur me par.2 nënpar.2.4 të KPP,  ku përcakton se kimikatet, fabrikat, pajisjet 



 Numri i lëndës: 2019:283564 
 Datë: 27.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01039961 
 

6 (6)  

   
2
0
1
9
:2
8
3
5
6
5

 

laboratorike apo substancat e krijuara apo të përdorura në veprën penale nga nenet 272 deri 280 

të KPRK, pasuria që është qenësisht e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit pa 

marr parasysh gjetjet e gjyqtarit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit, e lidhur me 

nenin 269 i KPRK-së, i cili përcakton se subsantacat narkotike dhe substancat e tjera 

konfiksohen, andaj për shkak te këtyre konstatimeve gjykata ka vendosur si në dispozitiv për 

konfiskimin e tyre. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 

dhe 2.6 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor dhe ato për ekspertizë.  

Kështu, në emër të ekspertizës mjeko ligjore është obliguar të paguaj shumën prej 50€, në emër 

të ekspertizës së komunikacionit të paguaj shumën prej 40.88 € dhe në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30 €. Taks për kompensimin e viktimave të krimit, në shumën 

prej 30€, është bazuar në nenin 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per Kompensimin e Viktimave 

të Krimit.  

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata ka vendosur si në dispozitiv, duke u bazuar në 

nenin 463 të KPP-së.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1317/2019, dt.27.07.2020 

2019:283564, 27.07.2020 

 

Procesmbajtëse:                                                          Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kosterci          

                                                                                                                 ________________ 

                                                                                                                 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  

dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  


