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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.41/16 

 

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

Objektin e Gjykatës në Vushtrri), kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët: Gordana Virijeviq dhe Radoslav Markoviq, procesmbajtësja Edita Kelmendi, 

në çështjen penale kundër të pandehurve: M.S dhe R.Zh, të akuzuar për veprën penale; Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko-tropike  dhe 

analoge sipas  nenit 273 par.2 sipas Kodit Penal të Republikës se Kosovës të KPRK-së, e 

dënueshme sipas nenit 281 par.1 nenpar.1.1 e 1.9 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë PP.I.nr.333/2015 e dt.19.04.2016 dhe dt.27.06.2018.Seanca ka qenë 

publike, është regjistruar në procesverbal. Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me dt.03.12.2018 

në prezencën e palëve; Prokurorit të Shtetit në PTH Mitrovicë Ismet Ujkani, të pandehurve: M.S 

dhe R.Zh dhe mbrojtësit e tyre Av.Zehra Verbovci dhe Av.Ljubomir Pantovic, seanca ka qenë 

publike dhe është udhëhequr në mënyrë verbale, ku rrjedha e kësaj seance është regjistruar në 

procesverbal, shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 03.12.2018, shpallja publike e aktgjykimit 

më dt.05.12.2018, ndërsa më 30.01.2019, është përpiluar me shkrim ky; 

 

AKTGJYKIM 

Kundër të akuzuarve: 
1.M.S, me nofkën „M.‟, nga i ati H., e ëma Xh., e vajzërisë F., I lindur më dt.... në fsh....-Komuna e 

Skenderajt, me vendbanim në rrugën „...‟, nr....-Mitrovicë, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, tregtarë, posedon dyqan të pavarur, i martuar, baba i dy fëmijëve, ka kryer shkollën e 

mesme-drejtimi hoteleri, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i dënuar për vepra të njëjta 

penale, ndaj tij zhvillohet procedura tjera penale, për këtë rast mbrohet në liri. 

 

2.R.ZH, nga i ati M., e ëma M., i lindur me dt.... në fsh-... – Klinë, me adresë banimi në rrugën 

„...‟-Komuna e Podgoricës – Mali i zi dhe në Serbi me adresë rruga „...‟ nr....-Lazarevac, me 

numër personal ..., serb, shtetas i Republikës së Kosovës dhe të Serbisë, punëtorë privat, 

elektricist, realizon të  ardhura prej 300-450 euro në muaj, i martuar, babi i tre fëmijëve, din 

shkrim dhe lexim, ka të kryer shkollën e mesme elektroinstalues, i gjendjes së mesme 

ekonomike, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër penale, më parë i gjykuar me kusht 

në Gjermani për vepër penale – substanca narkotike, gjendet në paraburgim prej dt.30.05.2018. 

 

I. 

I AKUZUARI  M.S; 

 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE: 

Duke vepruar në grup me disa persona, që dyshohet se janë; M.Ll, S.Ll, B.R, personi me nofkën 

“R.” dhe një person nga Shqipëria me nofkën ”Xh.”, pa autorizim janë furnizuar me substanca 

narkotike marihuanë, pastaj kanë shpërndarë, dhe transportuar, substancën të shpallura si 

narkotikë me qëllim shitjes, ashtu që më datën 03.10.2015 rreth orës 18:30 min, i pandehuri M.S 

dhe personat me nofkën “R.” dhe “Xh.”, për këtë qellim janë takuar në Mitrovicë, dhe sipas 

marrëveshjes kanë transportuar 20 kg narkotikë të llojit marihuanë nga qyteti i Mitrovicës deri në 

Zubin Potok, me qëllim që t‟ia dorëzojnë një personit që dyshohet se është i pandehuri S.Ll. Të 

pandehurit kanë vepruar në këtë mënyrë, i pandehuri M. me automjetin e tij “Toyota” me targa ... 

së bashku me personin “R.”, kanë udhëtuar nga Mitrovica, deri në fsh. Zupqe-Komuna Zubin 

Potok, ndërsa pas tyre ka udhëtuar personi “Xh.” me automjet golf 2, ku edhe ka qenë sasia e 
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narkotikëve. Me të arritur në fsh. Zupqe, i pandehuri M.S dhe personi “R.”, zbresin nga 

automjeti “Toyota”, dhe nga automjeti i “Xh.t”, automjeti “Golfi-2”,  marrin dy thasë te mbushur 

me narkotikë të llojit marihuanë në sasi prej; 20 kg, pastaj e ngarkojnë në bagazhin e  automjetit 

“Golf 2”, ngjyrë hiri, pa tabela, të cilin me para ua kishte lënë Ll. në atë vend, dhe me këtë 

automjet këtë sasi të narkotikëve e transportojnë deri në Zubin Potok, por nuk dihet më pas se 

kush e merre këtë sasi të narkotikëve, ndërsa me dt.05.10.2015 policia e Kosovës, e në anën e 

djathtë të rrugës lokale në fsh.Joshevik-Komuna e Zveqanit, në mal e gjenë një pjesë të kësaj 

sasie të narkotikëve të vendosur në një çantë të zezë me shenjën “Nike” në të cilën kanë qenë 9 

paketime me substanca narkotike, dhe pas ekzaminimit laboratorik të substancës narkotike-

bimore më ngjyre të gjelbërt nga dëshmitë D#1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dhe 1.9, rezultati i 

ekspertimit ka treguar se është prezent kanabisi (marihuana) që përmban tetrahidrokanabinol 

(THC), pesha neto e përgjithshme 4160.15±0.025 gram, me ç „rast substancat narkotike është 

sekuestruar nga policia. 

 

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

narkotikëve, substancave psiko-tropike  dhe analoge sipas  nenit 273 par.2, e dënueshme sipas 

nenit 281 par.1 nenpar.1.1 e 1.9 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.   

 

Andaj gjykata në mbështetje të nenit 1,2,4,7,8,9,10,17,21,28,41,45,69,73,74,75,76,83 si dhe nenit 

273 par. 2 lidhur me nenin 31e 281 KPRK-ës, e lidhur me nenet 365, 366 të KPP-ës, të akuzuarin 

M.S, e; 

G J Y K O N 

 

I. ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dy / 2 / vite burgim efektiv, i cili dënim do 

të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar pandehurit 

i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit nga dt.22/10/2015 e deri me dt.21/04/2016 

dhe koha e kaluar nën arrest shtëpiak nga dt.21/04/2016 e deri me dt.21/05/2016.  

 

DHE 

  

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

EKZEKUTOHET, dhe i akuzuari është i obliguar që të paguaj gjobën duke filluar me pagesë 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, dhe të njëjtën gjobë duhet ta paguaj në tërësi 

brenda afatit prej tre muajve. Dështimi në pagesën e dënimit me gjobë në këto raste gjykata 

menjëherë do të zëvendësoi dënimin me gjobë në dënim me burg, për shumën e mbetur të 

papaguar të gjobës. 

 

III. OBLIGOHET i pandehuri M.S, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, 

shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 100 euro si dhe shumën prej 50 euro, në emër 

të Fondit për Kompensimin e Viktimave, në tërësi shumën prej 170 euro, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.  

 

DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

IV. Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 te KPP-se si dhe nenit 69 par 1 si dhe 273 

paragrafi 5 të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës, nxjerr këtë: 

   

   URDHËR- URDHEROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve si vijon: 

i.  Narkotiku kanabis (Marihuanë) në peshë rreth 4160.15±0.025 gram.  
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ii. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, sasi e narkotikut duhet të shkatërrohet nga  Policia e 

Kosovës në bashkëpunimin me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë dhe Kryetarin e Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë. 

iii. Telefoni (Nokia), modeli 1110i, me IMEI 356989015036761, me Sim Kartel 109011762750.  

iv. Telefoni (Nokia), modeli 2700C-2, me IMEI 356330444164926, me Sim Kartel 8938103000 të 

sekuestruara nga i pandehuri M.S.  

v.  Pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi-Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar 

dhe të Konfiskuar (më tutje i referohemi Agjencia) obligohet t‟i merr nën administrim sendet e 

konfiskuara. Agjencia sipas ligjit ka të drejt që sendet e lartcekura t‟i shesë dhe paratë nga shitja 

t`i administroi në përputhje me ligjin mbi Agjencinë. 

vi. Sendet e lartcekura kanë qenë objekt i urdhrave për sekuestrim dhe masa të përkohshme në 

procedurën paraprake në këtë rast. 

vii. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 

 

II. 

I AKUZUARI  R.ZH; 

 

Në kuptim të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës; 

   

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE: 

Duke vepruar në grup me të pandehurit M.Ll,M.Sn,S.Lla e B.R  dhe një person NN nga 

Shqipëria, pa autorizim janë furnizuar me substanca narkotike, pastaj kanë shpërndarë, shitë, 

transportuar, ndërmjetësuar dhe dërguar në tranzit substanca të shpallura si narkotike një ashtu që 

u kanë shitë personave të ndryshëm, kanë transportuar dhe ndërmjetësuar për shitje dhe 

shpërndarjen e substancave narkotike dhe më datën 03.10.2015 rreth orës 18:30 min, në Zubin 

Potok, të pandehurit, R.Zh,S.Lla dhe B.R, janë takuar me të pandehurin M.S që ka qenë me 

automjetin e tij të markës „Toyota‟ me targa ... dhe ka transportuar substanca narkotike, në sasi 

prej rreth 20 kg marihuan dhe i ka dorëzuar të pandehurit R.Zh sasinë prej 20 kg marihuan, 

pastaj më automjetin Xhip të markës „Toyota‟ pa tabela që e ka drejtuar i pandehuri M.S e në 

automjet ka qenë i pandehuri R.Zh dhe automjeti „Golf 2‟ pa tabela e ka drejtuar personi NN nga 

Shqipëria, kanë transportuar substanca narkotike deri në Zubin Potok, pastaj substancat narkotike 

i kanë ndarë ndërmjet veti i pandehuri R. dhe S., secili ka 10 kg. Pastaj i pandehuri Srgjan së 

bashku më të pandehurën M. shkojnë  në një vend në mes të Zubin Potokut në fsh.Zherovinicë-

Komuna e Zveqanit dhe takohen me të pandehurin R.Zh e B.R dhe e marrin pjesën e tyre prej 10 

kg substanca narkotike të cilën e transportojnë me automjetin e markës „Mercedes‟ dhe e fshehin 

në mal në anën e djathtë të rrugës lokale në fsh.Joshevik-Komuna e Zveqanit dhe me 

dt.05.10.2015,policia e ka gjetur në mal dhe e konfiskuar një çantë të  zezë me shenjën „Nike, në 

të cilën kanë qenë 9 paketime me substanca narkotike dhe pas ekzaminimit laboratorik të 

substancës narkotike-bimore më ngjyrë të gjelbër nga dëshmitë D#1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

dhe 1.9,rezultati i ekspertimit ka treguar se është prezent kanabisi (marihuana) që përmban 

tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e përgjithshme 4160.15±0.025 gram, me ç „rast 

substancat narkotike kanë konfiskuar nga ana e policisë. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPRK-

së e dënueshme sipas nenit 281 par.1 nën par 1.1 e 1.9 të KPRK-së. 

 

-I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale -Shpenzimet e procedurës bien në 

barrën buxhetore të kësaj gjykate. 
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-Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

A r s y e t i m 

AKTAKUZA: 

Me 19 prill 2016, Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, ka 

ngritur aktakuzë PP.I.nr.333/15 dhe aktakuzën e ka dorëzuar në gjykatë kundër të akuzuarve: 

M.S dhe  R.Zh,me dyshimin e bazuar mirë për veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.2  e 

dënueshme sipas nenit 281 par.1 nën par 1.1 e 1.9 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

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 

9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij ligji, ku thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me 

seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në Mitrovicë dhe 

rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 

29, paragrafi 1, i KPPK-së. Sipas nenit 15, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.21  i ligjit të lartcekur, si 

dhe sipas nenit 22 par.1 nën par 1.68 të KPPK-së, veprat penale të blerjes, posedimit, 

shpërndarjes dhe shitjes se paautorizuar të narkotikëve, dhe substancave psikotropike dhe 

analoge bien në juridiksionin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore. 

Prandaj, e tërë lënda është gjykuar nga Departamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj gjykate.  

 

RRJEDHA E PROCEDURËS; 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë 

PP.I.nr.333/15, e dt.19.04.2016, kundër të pandehurve; M.Ll dhe të pandehurit M.S, për veprën 

penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.2  e dënueshme sipas nenit 281 par.1 nën par 1.1 e 1.9 

sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas kësaj akuze, është në këtë gjykate formuar 

lënda penale me numër: P.nr.41/2016. 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, për të njëjtën çështje ka 

ngritur aktakuzë PP.I.nr.333/15, dt.27.06.2018, kundër të pandehurit R.Zh, për veprën penale; 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike 

dhe analoge nga neni 273 par.2  e dënueshme sipas nenit 281 par.1 nën par 1.1 e 1.9 sipas Kodit 

Penal të Republikës së Kosov1QAës. Sipas kësaj akuze, është në këtë gjykate formuar lënda 

penale me numër: P.nr.64/2018. 

 

Më 18.07.2018, në seancën e shqyrtimit fillestar ka munguar e pandehura M.Ll. Gjykata ka 

marrë vendim dhe ka veçuar procedurën penale ndaj saj. Gjykata ka dhënë vendim të veçante për 

veçimin e procedurës dhe arsyeve qe kane quar ne marrjen e një vendimi të tillë.  

 

Më 18.07.2018, në seancën e shqyrtimit fillestar, Gjykata ka marrë vendim për bashkimin e 

lëndëve P.nr.64/2018 ndaj të pandehurit R.Zh, dhe duke ia bashkangjitur lëndës P.nr.41/2016. 

Kështu që ka zhvilluar një procedure të bashkuar për këto dy lëndë dhe dy të pandehurit R.Zh 

dhe M.S, sipas një lënde të vetme penale që udhëhiqet sipas numrit te rastit P.nr.41/2016.  
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Më 13.09.2018, është vazhduar shqyrtimi fillestar në këtë çështje penale. Seanca ishte mbajtur në 

prezencën e të gjitha palëve. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, të pandehurit janë deklaruar mbi fajësinë. Të pandehurit në këtë 

rast e kanë mohuar fajësinë në lidhje me veprën penale për të cilën akuzohen sipas aktakuzës 

PP.I.nr.333/15.  

 

Gjykata, në këtë rast nuk e ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo palëve iu ka japë mundësi që të 

paraqesin kundërshtimet në aktakuzë sipas nenit 246 par.6 të KPP-së. 

 

Me 20 shtator 2018, mbrojtësi i të pandehurit R.Zh, avLjubomir Pantovic, ka ushtruar 

kundërshtim kundër aktakuzës me kërkesë për hedhjen e aktakuzës.  

 

Me 24 shtator 2018,mbrojtësi i të pandehurit M.S,av.Zehra Verbovci, ka ushtruar kundërshtim 

kundër provave me kërkesën për hedhjen e aktakuzës. 

 

Me 27 shtator 2018, prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë ka paraqitur mendimin me shkrim në 

lidhje me kundërshtimin e palëve.  

 

Më 4 tetor 2018, sipas aktvendimit P.nr.41/2016, kjo Gjykate ka vendosur dhe ka refuzuar 

kundërshtimet e palëve. Ndërsa, aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.I.nr.342/ 

2015 dhe provat i ka lënë fuqi.  

 

Palët nuk kanë ushtruar ankesë kundër këtij aktvendimi, rrjedhimisht ka marrë formën e prerë.  

 

Gjykata, rikujton se për këtë rast të pandehurit kanë qëndruar në masën e paraburgimit, i 

pandehuri M.S ka qëndruar në masën e paraburgimit prej dt.22.10.2015 deri me dt 22.04.2016, 

ndërsa në masën e arrestit shtëpiak ka qëndruar prej 21.04.2016 deri me dt.21.05.2016. I 

pandehuri R.Zh për këtë rast ka qëndruar në masën e paraburgimit nga dt.30.05.2018 deri me 

dt.05.12.2018, sipas vendimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Në kohën kur është 

zhvilluar gjykimi(shqyrtimi gjyqësor), i pandehuri M.S ka qënë nën masën e paraburgimit për 

një rast tjetër pranë kësaj gjykatë, kurse i pandehuri R.Zh ka qenë nën masën e paraburgimit për 

këtë rast, deri në momentin e shpalljes së aktgjykimit kur është liruar nga akuza dhe paraburgimi. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Me 3 dhjetor 2018, Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në prezencën e palëve.   

 

Në këtë çështje penale, është mbajtur  një seancë e shqyrtimit gjyqësorë. Seanca është mbajtur 

me  03.12.2018. 

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast kanë qenë publike. Palët nuk kanë pasur vërejtje në 

publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe, e gjithë rrjedha e procedurës është 

përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe, pasi që dy anëtarët e trupit gjykues, dhe i pandehuri 

R.Zh, i përkasin nacionaliteti serb.  
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Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, janë regjistruar në procesverbal. Palët nuk 

kanë pasur vërejtje në përmbajtjen e procesverbalit. Pas përfundimit të secilës seancë të 

shqyrtimit gjyqësor, palët janë pajisur me nga një kopje të procesverbalit.  

 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor nuk janë regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme teknike për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me 

shkrim siç përcaktohet me dispozitat e KPPK-së.  

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident në gjykatore.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë prezentë: Prokurori i Shtetit në PTH në 

Mitrovicë, Ismet Ujkani, të pandehurit M.S dhe R.Zh dhe mbrojtësit e të pandehurve av.Zehra 

Verbovci, dhe av.Ljubomir Pantoviq. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provës janë administruar, provat e propozuara nga Prokuroria e Shtetit në PTH në 

Mitrovicë sipas aktakuzës. 

 

Administrimi i provave materiale; 

Me 03 dhjetor 2018, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor janë administruar; 

o Vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve M.Ll të dt.17.10.2015. 

o Vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve nga i pandehuri M.S të dt.22.10.2015. 

o Raportet mbi shikimin e vendit të ngjarjes. 

o Listës së dëshmive dt.05.10.2015 si dhe raporti policor lidhur me këtë rast. 

o Raportin e ekspertimit  të narkotikëve nga Agjencia e Kosovës për Forezikë në Prishtinë të 

dt.18.02.206. 

o Raportin e ekspertizës daktiloskopike te Agjencia e Kosovës për Forezikë në Prishtinë 

dt.09.02.2016 si dhe vështrimin në fotoalbumin e hetimit. 

o Vështrimit në fotografit dhe fotoalbumi nga vendi i ngjarjes si dhe raporti i teknologjisë 

informative. 

Marrja në pyetje të të pandehurve; 

Më 03 dhjetor  2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri M.S ka paraqitur mbrojtjen e 

këtij për këtë rast. 

 

I pandehuri R.Zh  ka shfrytëzuar të drejtën e tij  ligjore dhe është mbrojtur në heshtje. 

 

Fjala përfundimtare; 

Më 03 dhjetor 2018, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani fjalën përfundimtare e 

ka paraqitur drejtpërdrejt në procesverbal. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit M.S, av.Zehra Verbovci, fjalën përfundimtare ka e ka paraqitur 

drejtpërdrejt në procesverbal. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit R.Zh, av.Ljubomir Pantovic fjalën përfundimtare e ka paraqitur me 

shkrim, ndërsa gjatë seancës e ka elaboruar me gojë. Fjala përfundimtare me shkrim është pjesë e 

procesverbali te shqyrtimit gjyqësor të dt.03.12.2018. 
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Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 03 dhjetor 2018, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 
Më 05 dhjetor 2018, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e palëve e në 

mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë.   

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Nga provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe nga deklarimi  i të pandehurit M.S, i cili pos të tjerash 

mbetet në tersi të deklarimit të dhënë në Polici gjatë hetuesisë, nga provat materiale, ekzaminimi 

i telefonit i  të pandehurit, rezulton se i njëjti së bashku më të pandehurit tjerë siç ngarkohet në 

aktakuzë duke përfshirë këtu edhe të pandehurin R.Zh, kanë kryer veprën penale e cila iu vihet 

në barrë sipas aktakuzës. Kurse sa i përket mbrojtjes së të pandehurit se nuk e njeh të pandehurin 

R.Zh më nofkën „R.‟, duhet të hidhet posht si e pa bazë sepse më këtë tentohet të njëjtin ta lirojë 

nga përgjegjësia penale. Nuk është kontestues fakti nga provat që gjenden në shkresat e lëndës së 

personi në nofkën „R.‟, është personi R.Zh, dhe  se ky i pandehur është arrestuar nga ana e 

policisë, pasi që është ekstraduar nga policia. Mbesë në tersi pranë aktakuzës, dhe të pandehurit 

t‟i shpalli fajtorë për veprën penale siç ngarkohen në aktakuzë dhe të gjykohen sipas ligjit. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit M.S, av.Zehra Verbovci në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Në 

asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i mbrojturi im M.S, ka kryer veprën penale e cila i 

vihet në barrë, vetëm në bazë të thënieve të M.Ll, e cila në procedurën e hetuesisë, ka deklaruar 

se nuk e njoh M.Sn, dhe as që e ka takuar ndonjë herë, por për M.in ka dëgjuar nga të tjerët. Roli 

i vetëm i M.it, ishte roli i përkthyesit nga gjuha shqipe, në gjuhën serbe dhe anasjelltas. 

Prokuroria provat i ka vlerësuar në mënyrë të njëanshme, në mënyrë subjektive pa dhënë 

shpjegime të arsyeshme mbi besueshmërinë apo jo të provave. I propozoj gjykatës, të merre 

aktgjykim me të cilin i mbrojturi im M.S do të shpallet i pafajshëm  lidhur me akuzën, ngase nuk 

është provuar se ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit R.Zh, av.Ljubomir Pantovic në fjalën përfundimtare ka deklaruar: 

Prokuroria posedon mjaft prova, për të vërtetuar fajësinë, por nuk mund të pajtohem, jo pse jam 

mbrojtësi i R.Zh dhe gjithmonë duhet të them se është i pafajshëm, mirëpo për shkak se nuk 

ekzistojnë provat të cilat  tregojnë fajësinë e tij. Në provën e parë, nëse e shikojmë në 

dispozitivin e aktakuzës, ky telefon nuk përmendet askund e posaçërisht që ka ndonjë lidhje më 

të mbrojturin tim R.Zh. Asnjëherë nuk është vërtetuar se  për telefonin e marrë nga M.Ll, është 

fajësuar R.Zh, çfarë lidhje ka ky telefon me të pandehurin R.Zh, besoj se as ju të nderuar 

gjyqtarë nuk e keni të qartë. Prova e radhës të cilën prokuroria ka propozuar në këtë aktakuzë, 

është prape vetëm një vërtetim i një telefoni mobil të marrë tani nga i pandehurin M.S. Është rast 

i njëjtë   si në vërtetimin e mëparshëm. Askund në aktakuzë nuk përmendet, që kjo provë 

vërteton fajësinë e ndokujt. Do të thotë nuk ekziston asnjë informacion konkret, se në çfarë 

mënyrë është kryer vepra dhe çka konkretisht ka bërë R.Zh, në lidhje me këtë telefona. Ajo që 

është e sigurt është se ai kurrë nuk i ka përdorur këta telefona. Prova tjetër e radhës nga ana e 

prokurorisë e që është raporti nga vendi i ngjarjes, kemi vetëm informacionin që afër 

fsh.Joshevik-Komuna e Zveqanit, në një (kaqubë), afër rrugës është gjetur një çantë me 4 kg e 

100 gram marihuanë, unë nuk e mohoj këtë sepse është gjetur kjo drogë, është e vërtetë, por ku 

është këtu R.Zh?, asnjë provë, e më së paku ky raport nga vendi i ngjarjes, nuk vërteton se ai ka 

ndonjë lidhje më këtë marihuanë. Do të thotë as kjo provë absolutisht nuk vërteton fajësinë e të 

mbrojturit tim. As në listën e provave të dt.05.10.2015,as në raportin e Agjencisë Forezike MPB-
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Kosovë; prova nga e ekspertizës daktiloskopike të Agjencia e Kosovës për Forezikë në Prishtinë; 

vështrimi i fotoalbumit të hetimit. Kështu që fjala ime përfundimtare është  që nuk ekziston asnjë 

provë që do të kishte vërtetuar që R.Zh, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Te nderuar 

gjyqtarë në shkresat e lëndës kemi edhe deklaratat,  që lidhen më këtë rast, S.Lla, M.Ll dhe i 

pandehuri M.S, të cilët siç mund të shihet janë në arrati dhe nuk janë të disponushëm për 

gjykatën. Kështu që këto deklarata janë të pa pranuara dhe nuk mund të përdorën si prova kundër 

të dy të pandehurave. Kjo aktakuzë, më të cilën jemi marrë është e bazuar në supozime dhe 

dyshime, e jo në prova. Që do të thotë nuk janë provat të cilat vërtetojnë fajësinë e dikujt. Lus 

gjykatën që të pandehurin R.Zh në bazë të nenit 364 pika 1.3 e KPRK-së, ta lirojë nga aktakuza. 

 

Gjetjet e gjykatës në raport me rrethanat e gjendjes faktike: 

Faktet jokontestuese: 

 

Nuk ishte kontestues fakti se, i pandehuri M.S më dt.03.10.2015 në Mitrovicë ishte takua me të 

dyshuarin S.Lla dhe me një person me përkatësi serbe, me nofkën “R.”. Po të njëjtën dite, në 

mbrëmje, i pandehuri ishte takuar edhe me një person nga Shqipëria me nofkën “Xh.”. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se, i pandehuri M.S, në kohen që i referohet aktakuza ka qenë në 

shfrytëzim dhe posedim të automjetit “Toyota” me targa .... 

 

Nuk ishte kontestues fakti se më 03.10.2015, i pandehuri M.S sipas marrëveshjes paraprake me 

personat e lartcekur, së bashku me personin me nofkën "R.” ka udhëtuar me automjetit “Toyota” 

nga qyteti i Mitrovicës, e deri në fsh Zupqe, komuna e Zubi Potok-ut. Ndërsa pas tyre, ka 

udhëtuar personi me nofkën  “Xh.” me automjetin Golf 2, me ngjyrë të kuqe, në të cilin automjet 

ka qenë duke transportuar sasinë e narkotikë të vendosur në dy thasë, e që ka qenë e vendosur në 

bagazhin e automjetit në fjalë. 

 

Nuk ishte kontestuese fakti se, me 03.10.2015, rreth orës 18-30, i pandehuri M. pasi ka arritur në 

fshatin Zupqe, ka ndaluar veturën e tij dhe së bashku me personin “R.”, nga automjet Golf 2, që 

ka qenë duke e drejtuar personi me nofkën “Xh.”, kanë marrë dy thasë me narkotikë dhe i kanë 

vendosur në bagazhin e një vetuar tjetër “Golf 2”, me ngjyrë hiri, pa targa të cilën automjet me 

parë u‟a kishte lënë në atë vend i pandehuri Ll.. Pasi e kanë vendosur sasinë e narkotikëve në 

automjet, i pandehuri M. së bashku me “R.n” kanë udhëtuar si dhe e kanë transportuar sasi e 

lartcekur të narkotikëve nga fsh Zupqe e deri afër qytetit të Zubin Potok-ut. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se në lidhje me ketë rast ishte gjetur një pjesë e sasi së narkotikëve në 

fjalë. Policia e Kosovës në bazë të informatave në rrugë operative, në një mal në anën e djathë të 

rrugës lokale në fsh.Joshevik-Komuna e Zveqanit, me dt.05.10.2015, e ka gjetur dhe e 

sekuestruar një çantë të zezë me shenjën “Nike”, në të cilën kanë qenë (9) nëntë paketime me 

substanca narkotike dhe pas ekzaminimit laboratorik të substancës narkotike-bimore më ngjyre 

të gjelbërt nga dëshmitë D#1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dhe 1.9, rezultati i ekspertimit ka 

treguar se është prezent kanabisi (marihuana).  

 

Nuk ishte kontestues fakti se, sasia e narkotikut e cila ishte sekuestruar me 05.10.2015 në 

fsh.Joshevik-Komuna e Zveqanit i takon llojit edhe se ka treguar se është prezent lloji i drogës 

kanabisi(marihuana), që përmban Tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e përgjithshme 4160. 

15±0.025 gram. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se, sasi e narkotikëve si me lartë,  ishte zbuluar dhe sekuestruar nga 

Policia e Kosovës, përveç kësaj edhe sendet dhe provat që kanë shërbyer në kryerje të veprës 

penale apo lehtësimin e kryerjes së veprës penale.  
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Faktet e lartcekura nuk ishin kontestuar nga palët. Përveç kësaj, këto fakte vërtetohen edhe nga 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor e që janë pjesë e kësaj lende penale. 

 

Fakti se me datën 03.10.2015 i pandehuri M.S, ishte takuar në Mitrovicë, me tre persona 

gjegjësisht me të pandehurin S.Lla, dhe me personat me nofkën „R.‟ dhe „Xh.,  Gjykata këtë fakt 

e ka vërtetuar nga mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri M.S në polici, prokurori të konfirmuara 

edhe në shqyrtimin gjyqësor. Për këtë rrethanë i pandehuri në mbrojtjen e tij, që ka dhënë në 

polici më dt.22.10.2015, ka thënë “fillimisht jam taktuar më Ll., pastaj ky ka biseduar me një 

person tjetër në telefon me dialekt të Shqipërisë. Së pari, janë takuar Ll. dhe R., janë takuar 

pastaj edhe me personin nga Shqipëria, sipas kërkesës së Ll, unë e kam marrë personin me 

nofkën „R.‟, me veturën time, dhe jemi takuar me personin nga Shqipëria, që “R.” tërë kohës i 

thoshte „Xh.‟. 

 

Faktin se personi me nofkën „Xh.‟, ka pasur të ngarkuar sasisë e narkotikëve në automjetin e tij 

„Golf 2‟, vërtetohet nga mbrojtja e të pandehurit, që ka dhënë në polici, Xh. ka pasur në veturë 

„Golf 2‟, me ngjyrë të kuqe, me tabela 03, ditën kritike ky dhe “R.” kanë hyrë në një podrum të 

një ndërtese në Mitrovicë. Më vonë me ka treguar “Xh.” se ata dy thasë kane qenë të mbushur 

me narkotikë.   

 

Se e i pandehuri M.S, të njëjtën ditë ka udhëtuar së bashku me personin me nofkën „R.‟, nga 

Mitrovica në drejtim të fshatit “Zupqe‟, ndërsa pas tyre ka udhëtuar personin „Xh.‟, me 

automjetin „Golf 2‟, ky fakt vërtetohet nga mbrojtja që ka jep i pandehuri M.. Ku për këtë fakt ai 

ka deklaruar “Më dt.03.10.2015, në orën e mbrëmjes ka shkuar e kam marrë “Ralën” në veri të 

Mitrovicës, dhe e kam sjellë deri te stacioni i autobusëve, përkatësisht afër një podrumi të një 

ndërtese ku ka qenë i fshehur „Golf 2‟, me ngjyrë të kuqe me targa 03, unë së bashku me “R.n” 

kemi qenë në veturën time „Toyota‟, me targa ..., ndërsa personi nga Shqipëria me veturën „Golf 

2‟, e ka vozitë deri në fshatin Zupqe, në drejtim të Zubin Potokut. 

 

Se ditën kritike i pandehuri M. S. dhe personi me nofkën “R.” kanë udhëtuar deri në fsh.Zupqe, 

me automjetin “Toyota‟, pastaj kanë ndërruar automjeti, gjegjësisht e kanë marrë automjetin 

„Golf 2‟, të cilin më parë u‟a kishte lënë i pandehuri S.Lla, ky fakti vërtetohet nga mbrojtja që ka 

paraqitur i pandehuri në polici, i cili për këtë rrethanë ka deklaruar “kur kemi arrite deri te vetura 

„Golf 2‟, me ngjyrë hiri, “R.” më ka thënë ndale veturën se kjo është vetura jonë, pastaj nga 

vetura „Golf 2‟, ngjyrë e kuqe me targa 03, të cilën e ka drejtuar personi nga Shqipëria, i kanë 

marrë dy thasë dhe i kanë vendosur në bagazhin e veturës „Golf 2‟, ngjyrë hiri, të cilën veturë 

pastaj e ka vozitë “R.”, së bashku kam qenë edhe unë, aty ku i kanë vendosë dy thasë në bagazh”. 

Ketë fakt e ka konfirmuar edhe në prokurori edhe në shqyrtim gjyqësor.  

 

Faktin se në veturën „Golf 2‟, ngjyrë  e kuqe të cilën e ka drejtuar një personi nga Shqipëria me 

nofkën „Xh.‟,ka qenë e ngarkuar sasia e narkotikëve dhe më pas kjo sasi është marrë nga i 

pandehuri M. dhe personi-R., dhe e kanë ngarkuar në automjetin tjetër, „Golf 2‟, ky fakt 

vërtetohet pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurit, i cili e ka pohuar këtë fakt, ku thotë se i ka pa 

dy thasë që  janë tërheq nga ku automjeti e që me pas e ka kuptuar se është narkotikë. 

 

Nga raporti i policisë së Kosovës dhe foto-dokumentacioni dt.05.10.2015, vërtetohet se më 

dt.05.10.2015, në Zveqan, afër fsh.Josevik, në një pyll afër rrugës, policia ka gjetë një sasi të 

narkotikë të cilën edhe e ka sekuestruar, kjo sasi ka qenë në pesha prej rreth 4 kg e 756 gram. 

 

Sipas raportit të ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forezikë, vërtetohet se sasia e 

narkotikëve e sekuestruar se më larte, pas ekzaminimit konstatohet se është e llojit, kanabisi 
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(marihuana) që përmban tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e përgjithshme 4160.15±0.025 

gram. 

 

Gjykata, nga provat e administruara ka vërtetuar se fillimisht sasinë e narkotikëve e kishte sjelle 

deri në Mitrovicë personi nga Shqipëria me nofkën „Xh.‟. Pastaj ky i fundit ishte takuar në 

Mitrovicë me të pandehurin M. dhe personin R., ishin marrë vesh për transportin e kësaj sasi te 

narkotikëve deri ne Zubin Potok. Te njëjtën ditë që të tre kanë udhëtuar deri ne fshatin Zupqe, ku 

e edhe i kanë ndërruar automjetet. I pandehuri M. së bashku me personin-R., nga automjeti i 

“Xh.t”-golfi 2 me targa 03,  i kanë marrë dy thasë të mbushur me narkotikë, dhe i kanë vendosur 

ne automjetin golf pa tabela, pastaj nga fshati Zupqe ketë sasi te narkotikëve e kane transportuar 

deri afër Zubin Potokut, me qellim qe te ia dorëzojnë të pandehurit Ll.. 

 

Gjykata nga provat e administruara gjen se i pandehuri së bashku me dy personat tjerë me nofkën 

“Xh.” dhe “R.”, kishin për qëllim që sasinë e narkotikeve ta transportonin nga qyteti i Mitrovicës 

e deri në Zubin Potok, me qëllim të shpërndarjes dhe shitjen e saj, personave të caktuar 

gjegjësisht të pandehurit Ll..  

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri M.S me të pandehurit –Ll. dhe personat Xh. dhe R., 

paraprakisht ishin marrë vesh për mënyrën e fshehjes, kohën dhe mënyrën për transportimin e 

kësaj sasie të narkotikëve. Ashtu që, të pandehurit dhe dy personat tjerë i kishin ndarë rolet në 

mes veti, për mënyrën e transportit, automjetet dhe rrugën që do ta ndiqnin deri te dorëzimi i 

kësaj sasi të narkotikëve në cakun e fundit. “Xh.” kishte transportuar sasinë e narkotikëve deri në 

fsh Zupqe, i pandehuri M. dhe R. e kishin përcjellë rrugën. Përcjelljen e kishte bërë me qëllim të 

transportit më të sigurt të narkotikëve dhe për të siguruar të pandehurin Xh., për t‟ iu shmangur 

më lehtë patrullave të policisë. Pastaj e ndërrojnë automjetin e marrin sasi e narkotikëve dhe 

transportojnë nga Zupqe deri afër Zubin Potokut. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuara nga mbrojtja e të pandehurit M.S, në polici, 

prokurori dhe pjesërisht në shqyrtim Gjyqësor. I pandehuri, pranon se ditën kritike është takuar 

me te pandehurin Ll., ndaj të cilit është duke u  zhvilluar një hetim penal për ketë rast, pranon se 

është takuar me dy personat tjerë te quajtur “Xh.” dhe “R.”. Pranon se, të njëjtën ditë janë takuar 

së paku dy herë me këta persona, njëherë në Mitrovicë në veri, herën tjetër në Jug. 

 

I pandehuri pohon faktin se, personi nga Shqipëria -Xh. ditën kritike ka vozitë automjet Golf-2, 

me targa 03. Pranon se me automjetin e tij “Tojota”, ka udhëtuar se bashku me personin R. nga 

Mitrovica deri në fsh.Zupqe, se pas tyre me automjet ka qenë „Xh.”. Pohon faktin se, kur e kanë 

shkuar në fsh.Zupqe, e ka lënë automjetin e tij aty, ai dhe “R.”, pastaj e kanë marrë automjetin 

“Golf 2” pa tabele të cilin ua kishte lënë Ll. në atë vend.  

 

Gjithashtu, ka vërtetuar faktin se i pandehuri ditën kritike ka udhëtuar me automjetin Golf -2, së 

bashku me personin “R.”, nga fsh.Zupqe e deri afër Zubin Potokut, në të cilën automjet ka qenë e 

vendosur sasia e narkotikëve.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri M.S së bashku me personin më nofkën “R.”, kritike  s‟kishin 

arritur t‟ia dorëzojnë sasinë e narkotikëve të pandehurit S.Ll., ashtu siç ishin marrë vesh më parë. 

I pandehuri së bashku me personin “R.” atë ditë me te arritur  afër Zubin Potokut, papritmas disa 

persona me automjete u‟a kishin zënë rrugën, i kanë sulmuar dhe kishin arritur që të marrin edhe 

automjetin Golf 2 dhe sasinë e narkotikëve që transportonte i pandehuri dhe personi me nofkën 

“R.”. Këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar pjesërisht nga mbrojtja e te pandehurit M.S ne shqyrtimin 

gjyqësor, si dhe nga raporti mbi ekzaminimi e telefonit te të pandehurit nga ku rezulton se i 

pandehuri M. ka komunikuar me të pandehurin Ll., si dhe i ka dërguar sms me dt.07.10.2015, ku 
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e njofton atë se ditën kritike ishte sulmuar nga disa persona, të cilit edhe kanë arrit t‟ia marrinë, 

siç thotë i pandehuri atë 20 ...... Fjalë është për sasinë e narkotikëve prej 20 kg. Se sasia e 

narkotikëve qe ka transportuar i pandehuri ne bashkëveprim, ka qenë ne sasi prej 20 kg, kjo 

vërtetohet nga sms qe i pandehuri i ka dërguar te pandehurit Ll., ku e përmend kjo shifër “se i‟a 

kanë marr ato 20”. Pastaj, i pandehuri në mbrojtjen e tij ka pohuar faktin se kanë qenë 20 kg 

narkotik, por sipas te pandehurit këtë rrethanë e kishte kuptuar më vonë nga personi me nofkën 

“Xh.” 

 

Gjykata, vlerëson se mbrojtja e te pandehurit M.S., për disa rrethana nuk është e besueshme, në 

mbrojtjen e tij ai pretendon se në këtë rast ka qenë përkthyes ndërmjet “Xh.t” dhe Ll.ës, një 

pretendim i tillë nuk është i besueshme dhe Gjykata nuk ia falë besimin. Nga ekzaminimi i 

telefonit te M. S.t, nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, rrjedh se i pandehuri ka qenë në 

njohuri të plotë për gjithçka qarë ka ndodhur atë ditë.  I pandehuri ka komunikuar me telefon dhe 

i ka dërguar sms te dyshuarit Ll. me  dt.07.10.2015, ketë përmbajtje “ nuk jam unë vlla, unë të 

kam thënë të shtunën ta kryej, unë e vozisë automjetin deri në vendin ku kemi qenë bashkë, pas 

pompës në Zubqe, kurse ai thotë shkojmë tek Llomi dhe pastaj me  nga dy automjete më kanë 

goditë me shkopinjtë nëpër kokë, më kanë marrë ato 20 dhe kjo është krejt”.  

 

Nga ky komunikim vërtetohet se i pandehuri M.S, ka pas rolin kryq ne ketë çështje për 

transportin e narkotikeve,  ai ne sms i thotë Ll.-ës “unë të kam thënë të shtunën ta kryej, unë e 

vozisë automjetin deri në vendin ku kemi qenë bashkë, pra, ky i ka premtuar se do te transportojë 

sasinë e narkotikëve deri në vendin e duhur, deri në destinacionin e fundit që ka qenë Ll.. 

 

I pandehuri ka pretenduar se më parë nuk e ka njohur personin me nofkën “Xh.”, për Gjykatën 

kjo nuk është e besuar, sepse nga ekzaminimi i telefonit te të pandehurit sipas raportit të AKF-se, 

rezulton se ne telefonit e te pandehurit M. ka qenë i regjistruar numri i telefonit te personit “Xh.”, 

me emrin “Xh., gjithashtu vërtetohet se edhe ka komunikuar me ketë person.   

 

Sipas vlerësimit të gjykatës, të gjitha këto rrethana tregojnë se i pandehuri M.S, jo vetëm se e ka 

ditur se është duke transportuar narkotikë, por i njëjti ka bashkëvepruar me të pandehurin 

Srexhan Ll. me personat tjerë si “Xh.” dhe “R.”, veprimet e tij janë te inkorporuar në furnizimin 

me narkotik, fshehjen e narkotikëve në brendësi ta automjetit “Golf-2”,  transportin e kësaj sasie 

të narkotikut nga Mitrovica –Zupqe, e deri afër Zubin Potokut. Rrethanat të cilat i ka arsyetuar 

gjykata si me lart e bindin çdo vëzhgues objektiv se i pandehuri M.S ka qenë i përfshirë nga 

fillimi, ne furnizimin, fshehjen, transportin shpërndarjen dhe shitjen narkotikëve siç përcakton 

dhe përshkruhet në aktakuzë e prokurorisë. 

 

Gjykata, në bazë të provave të administruara gjene se të pandehurit M.S dhe personat tjerë 

s‟kishin leje e as autorizim për furnizimin, posedimin apo për transportin e sasisë së narkotikut. 

 

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

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

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

shpërndarja, apo transporti i narkotikëve të personave të cilët nuk posedojnë leje të posaçme dhe 

autorizim nga organet kompetente. 

 

Ndërsa, sipas nenit 19.14 të këtij ligji, përcaktohet shprehimisht se: ”U ndalohet importi dhe 

eksporti i barnave narkotike dhe substancave psikotrope nga Tabela II dhe III personave fizikë 

dhe juridik të cilët nuk posedojnë licencë të patjetërsueshme për import dhe eksport të 

narkotikëve, psikotropeve të lëshuar Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM”. 
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Gjykata rikujton se, veprimet e të pandehurit M.S janë të përcaktuara si vepër penale sipas Kodi 

Penal të Republikës së Kosovës, si vijon:  

 

Neni 273 Kodi penal i Republikës së Kosovës: 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge;  

1. Kushdo që pa autorizim blenë ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose 

ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca 

psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë 

(8) vjet .  

 

2. Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, dërgon ose 

dërgon në transit substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë,  

substanca psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit 

për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet, qe 

lidhen edhe me nein 281 te KPRK-se. 

 

Gjykata, në bazë te të gjitha provave të administruara në shqyrtim gjyqësor dhe pjesërisht nga 

pohimi i të pandehurit, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri M.S në bashkëkryerje ka 

kryer veprën penale: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psiko-tropike  dhe analoge sipas  nenit 273 par.2, e dënueshme sipas nenit 281 par.1 

nenpar.1.1 e 1.9 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

II 

 

Pjesa lirues e aktgjykimit në raport me të pandehurin R.Zh:  

 

Gjykata, duke u bazuar në provat e administruara nuk ka arritur të vërtetojë se, i pandehuri R.Zh 

ka kryer veprën penale për të cilën ishte akuzuar sipas aktakuzës së prokurorisë.  

 

Gjykata nuk ka arritur që të vërtetoi se i pandehuri R.Zh, ka qenë i përfshirë në ndonjë formë apo 

mënyrë në furnizimin, transportin, shpërndarje, shitjen apo format tjera te kjo vepër penale. Me 

asnjë provë të vetme nuk mund të vërtetohet se, i pandehuri Zh. është marrë me furnizimin, 

shitje, transportin, shpërndarjen e narkotikëve. 

 

Për Gjykatë nuk ka qenë kontestues fakti se personi me nofkën “R.”, ka qenë i përfshirë në 

furnizimin, transportin dhe shpërndarjen e narkotikëve siç ceket ne aktakuzën e prokurorisë për 

këtë rast. Kontestuese ka qenë fakti i identitetit të personi me nofkën “R.”. 

 

Gjykata nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor nuk ka arritur që të vërtetoi asnjë nga 

pretendimet e prokurorisë në aktakuzë në raport me të pandehurin Zh.. Në aktakuzë “pretendohet 

se i pandehuri Zh. në bashkëpunim dhe bashkëveprim me personat tjerë që ceken në akuzë, se 

fillimisht janë furnizuar me narkotik nga një person nga Shqipëria, pastaj, se ka transportuar dhe 

shitur personave të ndryshëm sasinë e narkotikëve. Ndërsa krejt në fund të akuzës, thuhet se 

sasinë e narkotikëve objekt në akuzë, i pandehuri e ka ndarë me personin -të dyshuarin S. Ll., 

secili nga 10 kg narkotikë.   

 

Gjykata nuk ka arritur që të vërtetoi identitetin e saktë të personit me nofkën „R.”. Nuk mund 

vërtetohen pretendimet në akuzë se R. Zivkoviq, është personi me nofkën “R.”. Kjo për arsyet si 

vijon; 
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Së pari, prokuroria nuk ka paraqitur ndonjë provë lidhur me vërtetimin e identitetit të personit me 

nofkën “R.” dhe lidhshmërinë e mundshme ndërmjet tij dhe të pandehurit Zh.. 

 

Së dyti, prokuroria nuk ka zhvilluar asnjë procedurë për identifikimin e të pandehurit ashtu siç 

kërkohet me  nenin 120 të KPP-së. Sipas, nenit 120 të KPP-së, për identifikimin e sendeve dhe 

personave fillimisht dëshmitari duhet të përshkruaj shenjat dalluese, identifikuese në tersi të 

sendit, pastaj i ofrohet për identifikim personi apo sendin konkret. Në procedurën e identifikimit 

patjetër që duhet të mbahet  procesverbal me shkrim që dëshmon se procesi i identifikimit të 

sendeve apo personave është bërë sipas nenit 120 të KPP-së.  

 

Për më tepër shih neni 120 të KPP-ës. 

Neni 120 i Kodit te Procedurë Penale të Kosovës, e rregullon procedurën e identifikimit te 

sendeve kësisoj;  

Neni 120  

Identifikimi i personave apo sendeve  

1. Kur është e nevojshme të vendoset se një dëshmitarë a e njeh personin ose sendin, nga 

dëshmitari i tillë së pari kërkohet të përshkruajë dhe tregojë tiparet dalluese të personit ose të 

sendit të tillë.  

2. Dëshmitarit pastaj i tregohet personi me persona të tjerë të panjohur për dëshmitarin ose 

fotografitë e tyre apo sendi me sende të tjera të llojit të njëjtë ose fotografitë e tyre.  

3. Dëshmitarit i bëhet me dije se nuk detyrohet të zgjedhë personin ose sendin apo ndonjë 

fotografi dhe se është po aq e rëndësishme për të treguar se nuk e njeh personin, sendin ose 

fotografinë ashtu sikurse të thoshte se e njeh.  

4. Procesverbali mbahet për përshkrimin e marrë sipas paragrafit 1 të këtij neni, përfshirë kohën 

dhe datën e këtij përshkrimi dhe personat e pranishëm me rastin e këtij përshkrimi. Procesverbali 

mbahet edhe për përshkrimin sipas paragrafit 2. të këtij neni, përfshirë kohën dhe datën e 

identifikimit dhe fotografitë e personave apo sendeve tjera.  

 

Së treti, me asnjë dëshmi apo provë të pranuar, çoftë provë materiale apo personale nuk mund te 

vërtetohet se personi me nofkën “R.” se është i pandehuri R.Zh.  

 

Gjykata ka vlerësuar provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor të propozuara nga 

prokuroria, si vijon; vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve nga M.Ll, e dt.17.10.2015, dhe 

vërtetimi mbi sekuestrimin se sendeve nga i pandehuri M.S i dt.22.010.2015, të cilat nuk 

dëshmojnë asnjë gjë në raporte me të pandehurin Zh.. Në cilësi të provës materiale, këto dy 

dokumente provojnë dhe vërtetojnë se çfarë është gjetur te i pandehurin M.S dhe M.Ll, me rastin 

e ndalimit dhe kontrollimit te tyre. Mirëpo, këto dy dokumente mund te shërbejnë si prove për të 

vërtetuar ndonjë fakt ne raporte me te pandehurit e sipër cekur, por në asnjë mënyrë nuk 

vërtetojnë ndonjë fakt dhe nuk tregojnë se i pandehuri Zh. ka qenë i përfshirë në këtë vepër 

penale. 

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar raportin mbi këqyrjen e vendit te ngjarjes dhe listën e dëshmive 

dt.05.10.2015 që lidhet me këtë rast, këto raporte pasqyrojnë sendet –sasinë e narkotikëve që 

është gjetur, konkretisht vendin ku janë gjetur narkotikët. Këto prova dëshmojnë disa fakte me 

rëndësi për çështjen penale në raporte me të pandehurit tjerë, por jo në raport me të pandehurin 

Zh.. Nuk mund të dëshmohet se Zh., e ka transportuar, fshehur apo shpërndarë ketë sasi te 

narkotikëve. Përderisa me asnjë prove të vetme nuk është vërtetuar se Zh., është personi me 

nofkën “R.”.   

 

Në raport me dy ekspertizat e Agjencia e Kosovës për Forezikë në Prishtinë, sipas vlerësimeve të 

kësaj gjykata këto ekspertiza janë të besueshme plotësisht por nuk dëshmojnë implikimin apo 
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përfshirjen e të pandehurit Zh., në këtë rast penal. Njëra nga ekspertizat dëshmon dhe vërteton se 

lloji i narkotikëve të sekuestruar me 05.10.2015, dhe sasinë e saj, pas ekzaminimit konstatohet se 

narkotiku është i llojit kanabisi (marihuana) që përmban tetrahidrokanabinol (THC), pesha neto e 

përgjithshme 4160.15±0.025 gram. Gjithashtu edhe ekspertiza tjetër që është administruar si 

provë nuk e vërteton asnjë fakt për të pandehurin Zh.. Ekspertiza ka gjetur se gjurmët e 

gishtërinjve të një personi, tani i pandehur që janë gjetur ne mbështjellësit e narkotikëve, dhe jo 

gjurmët e të pandehurit Zh.. Me një fjale, asnjë nga provat e propozuara nuk e inkriminon të 

pandehurin R.Zh. 

 

Gjykata, rikujton se në raport me të pandehurin R.Zh, e vetmja informatë apo e dhënë për këtë 

rast rezulton të jenë deklaratat – mbrojtja qe kanë paraqitur të pandehurit;  M.S dhe Mirjan 

Lazarevq, të cilët në mbrojtjen e tyre kanë përmendur një person me nofkën “R.” që ka marrë 

pjese në këtë grup për transportin dhe ndarjen e sasisë se narkotikëve.  

 

Megjithatë e pandehura M.Ll, në mbrojtjen e saj dhënë në policinë e Kosovës, me 17.10.2015, ne 

asnjë pjesë të deklaratës nuk ka thënë se personi me nofkën “R.”  është i pandehuri R.Zh, dhe 

nuk ka identifikuar në mënyrë të plotë personin me nofkën “R.”. Ndërsa i pandehuri M.S në 

mbrojtjen e tij dhënë në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë më dt.17.12.2015, nuk ka arritur ta 

identifikojë në mënyrë të plotë emrin dhe mbiemrin e personit me nofkën „R.”. Në pyetjen  e 

prokurorit: “A e dini si e ka emrin personi me nofkën “R.”, i pandehuri ishte përgjigjur: “R. e 

thërrasin po me duket se R. e ka emrin, është nga Beogradi-Serbia”. Pra, nuk ka qenë në gjendje 

dhe nuk ka identifikuar qarte personin me nofkën R.. Ndërsa ne shqyrtimin gjyqësor i pandehuri 

M. S., kur është pyetur nga Gjykata për këtë rrethanë kishte deklaruara se  “i pandehuri R.Zh, 

nuk është personi me nofkën “R.”, me te cilin ka qenë në kontakt ditën kritike.  

 

Prokuroria, nuk ka siguruar asnjë provë të vetme për të dëshmuar lidhjen, njohjen, kontaktimin, 

bashkëpunimin apo takimin eventual ndërmjet të pandehurit Zh. me të pandehurin M.S, apo te 

pandehurit tjerë. Nuk mund të dëshmohet nëse i pandehuri Zh. është takuar ndonjëherë me të 

pandehurin M. apo te pandehurit tjerë siç pretendohet ne aktakuze përveç se te pandehurit M. 

dhe Mirjana kane përmendur nofkën e personit “R.”. Nuk mund të dëshmohet asnjë kontakt, 

njohje apo bisedë në mes të pandehurit me të pandehurin M.S, sepse prokuroria ka dështuar të 

sigurojë listën e kontakteve të bisedave telefonike në mes të pandehurve, kur kjo shumë lehtë ka 

mundur të sigurohet nëse do të ishte apo ekzistonte një kontakt i tillë në mes të palëve (të 

pandehurve). Prokuroria, nuk ka siguruar ndonjë fotografi përmes masave të fshehta kontakti, 

qëndrimi apo shoqërimi ndërmjet të pandehurve. Në mungesë të këtyre provave nuk mund të 

dëshmohet asnjë pretendim i prokurorisë në aktakuzë për të pandehurin Zh..  

 

Gjykata, gjenë se në këtë rast nuk ka asnjë provë tjetër që do ta dëshmonte implikimet e 

mundshme të të pandehurit Zh. te kjo vepër penale. Vetëm deklarata e të pandehurve M.S dhe 

M.Ll, të cilët nuk e kanë identifikuar qartë personin me nofkën “R.”. Ritheksojmë se nuk kemi 

një identifikim të qarte nga këta dy te pandehur, sepse nuk e kane thënë me saktësi se “R.” është 

R.Zh”, te njëjtin janë shprehur me mëdyshje për këtë rrethanë. Megjithatë, gjykata nuk mund të 

mbështes vendimin e saj, në provat e pa vërtetuar me saktësi, si dhe në deklarimet e të 

bashkëpandehurve.  

 

Gjykata, rikujton se sipas nenin 123 par.5 të Kodit të Procedurës Penal, deklarata e të 

pandehurve  M.S dhe M.Ll, nuk mund të shërbejë si provë në raport me të bashkëpandehurin 

Zh., aq më tepër si provë e vetme. 

 

Në këtë drejtim shih nenin 123 par .5 të KPPK-së 

Neni 123 i Kodit të Procedurës Penale. 
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Marrja në pyetje në procedurë paraprake, deklarata në procedurë paraprake dhe mundësia 

hetuese e veçantë, po rikujtojmë vetëm paragrafin 5 të këtij neni:  

5.Deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë në mënyrë 

vullnetare dhe pa shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të 

pandehurit, por jo edhe kundër të bashkëpandehurve.  

 

Gjykata, rikujton nenin 262 të Kodit të Procedurës Penal, ku përcakton se Gjykata nuk e shpall të 

akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë nga i pandehuri në polici ose para 

prokurorit të shtetit.  

  

Në këtë drejtim shih nenin 262 të KPP-së 

Neni 262 Kodit të Procedurës Penale 

 

Provat për përcaktimin e fajësisë  

1. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i 

dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet 

nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës 

penale.  

 

2. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë ose 

duke i dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici ose para 

prokurorit të shtetit.  

 

3. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor vetëm në një deklaratë ose duke i dhënë rëndësi 

vendimtare dëshmisë së dhënë nga një dëshmitarë, identiteti i të cilit është i panjohur për 

mbrojtësin dhe të akuzuarin.  

 

4. Gjykata nuk e shpall personin fajtor vetëm mbi bazën e dëshmisë së dhënë nga dëshmitari 

bashkëpunues. 

 

Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë; 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore, ndërsa në 

rastin konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova, pothuajse asnjë provë të vetme që në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte që do të mund të vërtetohej se i pandehuri R.Zh të këtë 

kryer veprën penale që akuzohet.  

 

Gjykata, rikujton një parim 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 te rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij”.   

 

Gjykata, bazuar arsyet dhe faktet e cekura si me lart vendosi që të pandehurin R. Zivkoviq  të 

lirojë në tërësi nga akuza PP.I.nr.333/2015, për faktin se nuk është provuar se ka kryer veprën 

penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko-

tropike  dhe analoge sipas  nenit 273 par.2, e dënueshme sipas nenit 281 par.1 nenpar.1.1 e 1.9 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës.   
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Dispozitat relevante materiale dhe proceduR.; 

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, pikën 

I të akuzës në raport me veprën penale. Gjendja faktike është ndryshuar pas administrimit të të 

gjitha provave në këtë çështje penale dhe për arsye se nuk është provuar përshkrimi në aktakuzë 

që prokuroria ka bërë për këtë pikë të aktakuzës. 

 

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

ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raporte kohën, vendin, të pandehurin, përveç se 

ka ndryshuar rrethanat nën të cilën është zhvilluar kjo ngjarje me 03.10.2015. 

 

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. 

 

KONFISKIMI:  

Gjykata, ne mbështetje të nenit 69 par.1 dhe 2 të Kodit Penal të Republikës s Kosovës, ndaj të 

pandehurit M.S ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që, ka urdhëruar konfiskimin e 

përhershëm të dy telefonave mobil: Telefoni (Nokia), modeli 1110i, me IMEI 

356989015036761, me Sim- Kartel 109011762750. Telefoni (Nokia), modeli 2700C-2, me IMEI 

356330444164926, me Sim-Kartel 8938103000. 

 

Gjykata, gjen se i pandehuri ka qenë në posedim, pronësi si dhe në shfrytëzim të dy telefonave të 

lartcekur, këtë e ka pohuar vete i pandehuri, kjo vërtetohet edhe nga raporti i ekspertizë se 

telefonave te kryer nga AKF-ë. Përveç kësaj i pandehuri pranon se me këtë telefon ka kontaktuar 

me personat qe ndërlidhen në këtë rast, kjo vërtetohet edhe nga raporti qe shihet se i pandehuri 

disa herë kishte biseduar me te pandehurin Srxhan Ll. dhe personat tjerë që janë te ndërlidhur në 

këtë rast.  

 

Gjykata, rikujton se telefonat e sekuestruara kanë qenë objekt i urdhrave gjyqësor, sekuestrimit 

të përkohshëm dhe masës të sigurisë së pasurisë (masave të përkohshëm).  

  

Gjykata, rikujton se neni 283 par.2 të KPP-së, jep shpjegime për sendet që janë përdorur në 

kryerje të veprës penale, siç rregullohet me këtë dispozitë ligjore e që përcaktohet ” për qëllim të 

këtij neni, ndërtesa, pasuria e paluajtshëm, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur në vepër 

penale nëse; 2.1 ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur 

drejtpërdrejtë për kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale. Në rastin konkret siç 

edhe e kemi shpjeguar edhe me lart, gjykata ka vërtetuar se telefonat e konfiskuar nga i 

pandehuri janë përdorur drejtpërdrejtë, në lehtësimin e veprimeve te vepra penale për të është 

akuzuar dhe shpallur fajtor i pandehuri M.S. 

 

Gjykata, sa i përket konfiskimit të telefonave mobil dhe sim kartelave për të pandehurit, 

konsideron se ka bazë për konfiskimin e këtyre sendeve, sepse nga provat që përmban kjo lëndë 

penale vërtetohet se të pandehurit kishin përdorur këto aparate telefonike për të komunikuar në 
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mes veti, me qëllim të kryerjes së veprës penale dhe lehtësimit të saj. I pandehuri ka pohuar se 

kanë kontaktuar me ditën kritike me personat qe janë cekur ne akuze qe janë pajës e këtij rasti.  

 

Gjykata, në mbështetje të nenit 282 të KPP-së, ndaj të pandehurit ka urdhëruar konfiskimin e 

detyrueshëm e të përhershëm të sendeve-sasinë e narkotikut 4160.15±0.025 narkotik-marihuanë. 

Gjykata gjen se i pandehuri nuk kishin leje as autorizim për posedimin, shpërndarjen apo shitjen 

e narkotikëve. Sendet e lartcekura bëjnë pjesë në sendet që konfiskohen në mënyrë automatike 

nga këto arsye sendet e tilla gjykata ka vendosur t‟i konfiskoj përherë dhe të njëjtat duhet të 

shkatërrohen. Gjykata, vlerëson se ekziston baza ligjore për konfiskimin e përhershëm të këtyre 

sendeve sipas nenit 282 dhe të KPP-së, që rregullon konfiskimin e detyrueshëm, si dhe nenit 273 

par 5 te KPRK-së. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit: 

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë se dënimit, për të pandehurin M.S  ka vlerësuar 

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-së, e si rrethanë rënduese 

gjykata ka vlerësuar, dashjen direkte si forma me e rëndë e fajit, shkallën e përgjegjësisë penale, 

përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin e tij në këtë vepër penale, faktin se kjo 

natyrë e veprave penale janë me të shpeshta në Kosovë të shprehura e në tendencë të rritjes, 

rrezikshmëria që paraqet kjo vepër penale veçanërisht qëllimi i shpërndarjes se narkotikut dhe 

shitjes. Ndërsa, kjo gjykatë si rrethanë rënduese ka marrë për bazë edhe faktin se i njëjti ka qenë i 

akuzuar dhe është shpallur fajtor si dhe është në vuajtje të dënimit për një rast të natyrës së 

njëjtë, pra është përsëritës i veprave penale. Si rrethanë tjetër rënduese për të pandehurin është 

marrë për bazë edhe qëllimi te kjo vepër penale i cili ka qenë me qëllim të përfitimit si dhe sasia 

e narkotikëve që është një sasi e madhe, e cila përshkruhet në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin është marrë për bazë fakti se i njëjti nuk e ka 

mohuar veprimet e tij te kjo vepër penale edhe pse në mënyrë shprehimore nuk e ka pranuar 

fajësinë, sjelljen e tij në gjykatë, në raporte me gjykatën dhe palët, sjelljen korrekte të tij ne 

përgjithësi, se është familjar dhe mbajtës i familjes. Gjykata, ka vepruar në ketë rast sipas nenit 

75 paragrafi 1 nën par 1.1 të KPRK-se, dhe rrethanave qe ka numëruar si me lart ka bërë matjen 

e dënimit për të pandehurin. 

 

Sa i përket dënimit me gjobë në ketë rast për të pandehurin gjykata, përveç rrethanave të cekuar 

ka vlerësuar dhe ka marrë parasysh edhe kushtet dhe mundësit materiale për pagimin e gjobës, 

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

ekonomike dhe mundësit e tij materiale. 

 

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

përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, dhe rrethanat tjera që kemi cekur është adekuat 

dhe ne jemi plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raporte me të pandehurit por 

edhe në raporte me personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin. 

 

Llogaritja  e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar:  

Gjykata, duke pasur parasysh nenin 84 të KPRK-së, meqë kjo dispozitë përcakton se masat-

paraburgimi dhe çdo kufizim i lirisë (arresti shtëpiak), duhet të llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

Gjykata, mbi këtë bazë ka llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit në dënimin e 

shqiptuar  për të pandehurin M.S. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, e ka detyruar të pandehurin M.S që të paguajë shpenzimet e procedurës penale deri në 

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në nenin 
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450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Në raporte me të pandehurin R.Zh 

është liruar edhe nga shpenzimet e procedurës penale sipas nenit 454 paragrafi 1 te KPP-së,  pasi 

që i njëjti është liruar edhe nga akuza. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte.  

 

Lidhur me konfiskimin: 

Lidhur me konfiskimin gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 282 të KPP-së dhe nenit 237 

par 5 te KPRK-së.  

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë e bazuar në nenin 365 të KPP-ës, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Krimeve të Renda 

P.nr.41/2016 dt.30.01.2019 

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 gjykatë. 

 

- Kundër këtij aktgjykimi në lidhje me vendimin mbi konfiskimin e përhershëm të sendeve  në 

mbështetje të nenit 284 par 8 të KPP-ës, është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 8 ditësh, 

nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë. 


