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P.nr.927/13 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, 

kryetari i trupit gjykues Bekim Veliqi, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit V.Z për shkak të veprës penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

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

229 par.1 të KPK-së sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti 

për Krime të Rënda PP.I.nr.01/2013 e dt.30.09.2013, e përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit 

Njazi Rexha, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar në bazë të nenit 359, 360, 361, 

362, 363, 365, 366 të KPP-së me dt.08.06.2020 është marrë dhe shpallur publikisht 

aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.11.06.2020; 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

V.Z, nga i ati M., e ëma S., e vajzërisë T., i lindur me dt.... në ..., tani me vendbanim në 

Mitrovicë rr.“...” nr...., me nr. personal ..., Serb, i shkurorzuar, baba i dy fëmijëve, ka te kryer 

shkollën e mesme, punon si moler, i gjendjes së dobët ekonomike. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me dt.13.12.2012, në shtëpin e tij në Mitrovicë në rr.“...” , pa autorizim ka poseduar 

substancë narkotike të shpallur të rrezikshme të llojit marihuanë me qëllim shitje, me ç’rast 

gjatë kontrollimit të bërë nga ana e policisë është gjetur dhe konfiskuar qese me substancë 

narkotike-marihuanë me peshë të përgjithshme prej 15.53 gram si dhe 44 qese të vogla 

najlloni për paketimin e substancës narkotike dhe peshoren për matjen e saj. 

 

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

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 

par.1 të KPK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 3, 6, 11, 15, 34, 39, 42, 43, 44, 64 të KPK-së dhe nenit 359, 

360, 361, 365, 366 të KPP-së i: 

S H Q I P T O N 

 

DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200€ (dyqindë euro) të cilin dënim do ta paguaj në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotëfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, në rast të mos 

pagesës gjykata dënimin me gjobë to ta zëvendësoj në dënim me burgim duke i llogaritur nga 

20€ (njëzet euro) për një ditë të kaluar në burg si dhe DËNIM ME BURGIM në kohë 

zgjatje prej një (1) viti i cili nuk do të ekzekutohet në afat prej dy (2) vitesh, nëse i 

akuzuari gjatë kohë së verifikimit nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale në të kundërtën 

në dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak që nga 

dt.04.01.2013 deri me dt.04.02.2013. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 

OSNOVNI SUD MITROVICI - BASIC COURT OF MITROVICA 
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Gjykata në mbështetje të nenit 60 par.1 të KPK-së të akuzuarit i shqipton DËNIM 

PLOTËSUES Marrja e sendit dhe në mbështetje të nenit 229 par.5 e të KPK-së e lidhur me 

nenin 282 par.1 e lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së i konfiskohet subastanca 

narkotike-marihuanë (sipas Ekspertizës së Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me nr. 

ref. AKF/2013-2360/2013-1902 e dt.30.07.2013) në peshë të përgjithshme prej 15.53 

gram, peshoren digjitale, substanca narkotike dhe peshorja digjitale pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të shkatërrohen. 

 

Obligohet i akuzuari që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 50€ 

(pesëdhjetë euro), paushallin gjyqësor në shumën prej 20€ (njëzet euro) si dhe 50€ 

(pesëdhjetë euro) në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit të gjitha këto në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

pasojat e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Aktakuza 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë–Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën 

PP.I.nr.01/2013 e dt.30.09.2013, ndaj të akuzuarit V.Z nga Mitrovica për shkak të veprave 

penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së dhe Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së. 

 

Rrjedha e procedurës 

Kryetari i trupit gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar per date 08.06.2020, ka 

vepruar sipas udhëzimeve të theksuara në Aktgjykimin PA.1.nr.64/20 të dt.28.02.2020, te 

Gjykatës se Apelit ne Prishtine, e cila e ka kthyer lëndën në rigjykim sa i përketë veprës 

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

dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së nga pika I e dispozitivit të 

Aktgjykimit P.nr.927/13 i dt.14.01.2020, kurse për veprën penale Mbatja në pronësi, në 

kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-

së, është vërtetuar pika II e dispozitivit të Aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

 

Gjykata e Apelit në Aktgjykimin PA.1.nr.64/20 të dt.28.02.2020, në arsyetim ka theksuar 

faktin se i akuzuari ka qenë nën masën e paraburgimit gjatë kohës kur është mbajtur seanca e 

shqyrtimit fillestar dhe se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të dispozitave të 

procedurës penale me faktin se të akuzuarit nuk i është caktuar mbrojtës sipas nenit 57 par.1 

nën par.1.2 të KPP-së, por ne si gjykate e shkalles se pare e theksojme fakin se i akuzuari nuk 

ka qenë në masën e paraburgimit apo ndonjë mase tjetër për rastin penal P.nr.927/13, në 

kohën kur është mbajtuar seanca e shqyrtimit fillestar dt.09.01.2020, dhe te pandehurit i jane 

ofruar te gjitha mundesit ligjore per mbrojtjen e tij, i njëjti ka qenë në masën e paraburgimit 

për një rast tjetër penal, ne kemi vlersuar se mbrojtja nuk ka qene e  detyrueshme në këtë rast 

sipas nenit 57 të KPP-së, duke marre pararsysh veprimet procedurale te ndermarre, dhe 

deklarimet e Prokurorit te Shtetit ne raport me veprat penale sipas aktakzues. 

 

Me dt.08.06.2020, është caktuar te mbahet seanca e shqyrtimit fillestar ndaj të akuzuarit pas 

kthimit të lëndës në rigjykim, i pandehuri nuk ka qene ne masën e paraburgimit as ne ndonjë 

rast tjetër penale, pastaj është vazhduar me seancen e shqyrtimti fillestar, duke e njoftuar me 

te drejtat ligjore sipas nenit 246 te KPP-es, ka deklaruar se mbrojtjen do te paraqes vete 

personalisht, pastaj i eshte dhene mundesia ligjore e deklarimit per vepren penale qe 

akuzohet per pranimin apo mospranimin e fajesise, njëjti është deklaruar se e kupton 
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aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet, pas bindjes së kryetarit të trupit gjykues 

se i akuzuari e ka kuptuar akuzën, i akuzuari është deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale që i vihet në barrë sipas aktakuzës, ka kerkuar prej gjykatës që ti shqiptoj ndonjë 

dënim me te lehte, apo me kusht se tani jetojë vetëm me nënën time e cila ka probleme 

shëndetësore dhe me djalin që po ashtu është me probleme shëndetësore të shiqimit (i verbër) 

për të cilin duhet kujdesje më e vecante duke i prezentuar gjykatës edhe dokumentacionin 

shëndetësor, nuk e përdori narkotikun, kërkoj që gjykata t’i ketë parasysh këto që deklarova. 

 

Gjykata e ka njoftuar të akuzuarin për pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale Blerja, 

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

substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së, respektivisht dënimi që parashihet 

për këtë vepër penale, po ashtu duke e njoftuar të akuzuarin se sipas nenit 383 par.2 të KPP-

së në rast të pranimit të fajësisë nga i akuzuari i njëjti nuk e ka të drejtën e ushtrimit të 

ankesës për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, provat nuk 

do të administrohen gjatë kësaj seance, por ato do të vlerësohen me rastin e matjes se 

dënimit, po ashtu pranimin e fajësisë gjykata do ta vlerësoj si rrethanë lehtësuese në rastin e 

caktimit të dënimit. 

 

I akuzuari ka deklaruar se i kupton pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat lehtësuese që i 

merr gjykata me rastin e matjes së dënimit dhe i akuzuari qëndron pranë pranimit të fajësisë 

duke shtuar se kam gabuar dhe se ka kaluar një kohë e gjatë afër 8 vite që nga kryeryja e 

veprës penale. 

 

Në mbështetje të nenit 248 par.2 të KPP-së, është kërkuar mendimi i Prokurorit të Shtetit 

lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajësisë, e cili ka deklaruar duke pasur 

parasysh se i pandehuri pranon fajësinë në mënyrë vullnetare, pa presion, e në mbështetje në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës, i propozoj gjyaktës që të pranojë fajësinë të 

pandehurit. 

 

Pas kësaj kryetari i trupit gjykues është bindur se i akuzuari e kupton natyrën e pranimit dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë dhe në procesverbal të seancës në kuptim të nenit 248 par.4 e 

lidhur me par.1 nën par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 të KPP-së është marrë aktvendim duke pranuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e 

pranimit, pranimi është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajësisë mbështet në provat 

materiale dhe se aktakuza nuk përmban shkelje ligjore ose gabime faktike. 

 

I akuzuari pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës ka shtuar se këtë vepër e kam kryer që 

një kohë të gjatë, me vjen keq, tani jetojë me nënën dhe me djalin tim të vogël që kanë 

probleme shëndetësore për shkak se jam i shkurorzuar, një kohë të gjatë kam qenë i pa punë, 

tani provoj që të punoj si  moler në mënyrë që të përmbahem nga veprime të paligjshme, 

kërkoj nga gjykata që të më caktoj një dënim sa më të butë, mundësisht një dënim me kusht 

se me duhet të kujdesem për nënën dhe djalin që tani është 13 vjeçar. 

 

Pasi që gjykata ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe me që nga palët nuk 

ka pasur propozime të reja, kryetari i trupit gjykues e ka shpallur përfundimin e shqyrtimit 

gjyqësor dhe i ka njoftuar palët se në mbështetje të nenit 248 par.4 të KPP-së gjykata ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit - respektivisht me shpalljen publike të aktgjykimit, e cila 

shpallja e aktgjykimit është bërë po të njëjtën ditë, shpallja ka qenë e hapur dhe publike, në 

mungesë të të akuzuarit dhe  të Prokurorit të Shtetit. 
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Vlersimi i pranimit të fajësisë 

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

materiale dhe atyre personale që janë pjesë përbërëse e kësaj çështje penale dhe në 

mbështetje të nenit 361 të KPP-së, gjykata vërtetoj se ekzistojnë prova se në veprimet e të 

akuzuarit janë konsumuar elementet e veprës penale me të cilën akuzohet, kjo konstatohet 

nga: Vërtetimi për bastisjen e shtëpisë nr.2012-BA-504 i dt.13.11.2012, Raporti i bastisjes i 

dt.13.11.2012, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të të pandehurit në Prokurori i 

dt.24.01.2013, Njoftimin me nr.2013-2332-SI i dt.13.08.2013 nga Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë mbi rezultatin e kërkimit në sistemin IBIS, Raportin e Agjencisë së Kosovës për 

Forenzik me nr.AKF/2013-2360/2013-1902 i dt.30.07.2013, fotodokumentacioni në shkresat 

e lëndës, andaj të gjitha këto vërtetojnë rrethanat për gjendjen faktike të përshkruar në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe me këto veprime përmbushen – krijohen elementet e veprës 

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

dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së ku të gjitha rrethanat si më 

lart tregojnë gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit 

Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes së lartësisë së dënimit për të akuzuarin, 

gjykata pati parasysh rregullat e përgjitheshme për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 64 

të KPK-së, duke i shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit si rrethana për bazë mori 

pranimin e fajësisë nga i akuzuari, nga koha e kryerjes së veprës penale kanë kaluar më 

shumë se shtatë vite (në vitin 2012), shprehjen e keqardhjes, prind i dy fëmijëve njëri prej të 

cilëve është me probleme shëndetësore të shiqimit (i verbër) për të cilin duhet kujdesje më e 

vecante, këtë fakt gjykata e ka mbeshtetur në bazë të dokumentacionit shëndetësor te ofruar 

nga i pandehuri dhe ate Fletëlëshimi me nr.149/2012 i dt.11.05.2012, Raportet nga 

specialistët mjekësor të dt.21.0.2020 me nr. të historisë 12870 në emër të I. (V.) Z. i lindur 

me dt.02.08.2006, Raportet nga specialsitët mjekësor dt.18.03.2014 me nr.635 në emër të I. 

(V.) Z., Raproti mjekësor i dt.02.08.2006 me nr.3186/08 në emër të I. (V.) Z., të cilin i 

akuzuari i ka prezentuar gjykatës dhe që gjendet në shkresat e lëndës, i njëjti është mbajtës i 

familjes, pendimin e tij për kryerjen e veprës penale, premtimin e tij se në të ardhmen nuk do 

ta përsërisë veprën penale, ndërsa si rrethana rënduese gjykata mori për bazë dashjen e të 

pandehurit në kryerjen e veprës penale, rrezikshmërinë e veprimeve te tilla per shoqerine, 

gjykata në vlerësim të rrethanave të theksuara si më lart i shqiptoi dënim si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, duke vlerësuar me bindje të plotë se me dënimin e shqiptuar do të arrihet 

qëllimi i këtij dënimi, duke pasur efektin në parandalimin e kryeseve nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, në parandalimin e personave të tjerë në 

kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjes me kërcënmin e dënimit është e nevojshme të ndalojë 

që kryesi të mos kryej vepër tjetër penale andaj gjykata nga të gjitha këto ka konsideruar se 

dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë 

shoqërore për veprën penale për të akuzuarin. 

 

Dënimi plotësues 

Gjykata të akuzuarit i ka shqiptuar Dënim plotësues-Marrja e sendit duke marrë për bazë 

sigurinë juridike ashtu që substanca narkotike dhe peshorja digjitale janë përdorur dhe 

dedikuar për kryerjen e veprës penale siç vërtetohet më lart andaj edhe është bërë konfiskimi 

i tyre duke pasur mbështetje në nenin 229 par.5 të KPK-së i cili përcakton se “Narktoikët dhe 

substancat psikotropike konfiskohen” dhe po ashtu duke pasur mbështetje edhe në nenin 282 

par.1 e lidhur me par.2 nën par.2.4 të KPP-së i cili përcakton se “Pasuria që është qenësisht e 

rrezikshme ose e paligjshme i nënshtrohet automatikisht konfiskimit, pa marrë parasysh 

gjetjet e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë po pafajësinë e të 
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pandehurit”, lloji, sasia dhe pesha e substancës narkotike është përcaktuar në bazë të 

Ekspertizës së Agjencisë së Kosovës për Forenzikë me nr.AKF/2013-2360/2013-1902 e 

dt.30.07.2013, substanca narkotike dhe peshorja do të shkatërrohen pas plotëfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi duke pasur mbështetje në nenin 282 par.3 të KPP-së, gjykata në bazë të 

këtyre konstatimeve ka qenë e obliguar që të vendos si nën dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendimin e mori në bazë të nenit 453 të KPP-së, 

ndërsa taksa për kompensimin e viktimave të krimit në mbështetje të nenit 39 par.3 nën 

par.3.2 të Ligjit nr.05\L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

         

Nga të cekurat si më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.927/13 dt.11.06.2020 

 

Procesmbajtësi                                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

Endrit Hajrizaj              Bekim Veliqi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi përmes kësaj Gjykate për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


