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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.90/18 

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

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

trupit gjykues-gjyqtarët: Rrahman Beqiri dhe Agron Maxhuni, procesmbajtësja Edita Kelmendi, 

në çështjen penale kundër të pandehurit D.I., me adresë te banimit K. – Shqipëri, me i akuzuar 

për veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 sipas Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, të cilit më tej i referohemi me shkurtesën (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë PP.I.nr.29/2018, e dt.28.09.2018, e ri kualifikuar nga Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë, në bazë të shkresës së dt.10.10.2018, në veprën penale: Blerje, 

posedim, shpërndarja dhe shitja e paautorizuara e narkotikeve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 dhe nenin 281 par.1 nënpar.1.9 të KPRK-ës. 

Shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në prezencën e palëve: Prokurorit të shteti në PTH Mitrovicë 

Naim Beka, të pandehurit D.I., mbrojtësit e tij av. H.M. dhe av. H.J., si dhe përfaqësuesit me 

autorizim nga kompania F., me adresë R.-T., Republika e Shqipëri, av. V.M.. Seanca, ka qenë 

publike, është regjistruar në procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimi gjyqësor më 13 mars 

2019, gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimin me dt.dt.15.03.2019, ndërsa  me dt.29.03.2019, 

ka përpiluar me shkrim këtë: 

  

AKTGJYKIM 

Kundër të akuzuarit: 

D.I. nga i ati I., e ëma M., e vajzërisë së nënës A.,  i lindur me dt., data e lindjes... në T. – 

Shqipëri, me vendbanim në  Rr.”V.”- K. – Shqipëri, me  nr. personal të identifikimit; BB numri 

personal...,  shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, zdrukthëtarë, i pamartuar, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për vepër 

tjetër penale, gjendet në paraburgim nga dt.02.03.2018.  

Gjykata të njëjtin; 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  
Të pandehurit pa autorizim janë furnizuar me substanca narkotike të llojit marihuanë, pastaj në 

mënyrë të fshehur kanë transportuar narkotikë brenda territorit të Republikës së Kosovës, me 

qëllim të shitjes dhe shpërndarjes së saj, në atë mënyrë që me dt.02.03.2018, rreth orës 02:00 pas 

mesnatës, në Rr “1.” në S., zyrtarët policor nga Stacioni Policor në Skenderaj, në atë kohë kanë 

vërejtur duke lëvizur në këmbë dy të pandehurit D.I. dhe E.U., ku i kanë ndaluar dhe legjitimuar, 

pastaj policia kanë vërejtur veturën e markës “BMW”, me targa të Republikës së Shqipërisë 

targat e regjistrimit..., dhe pas kontrollimit të të pandehurit E.U., i kanë gjetur çelësat e veturës si 

dhe pas kontrollit të veturës në brendësi të saj, janë gjetur dhe sekuestruar pesë çanta (thasë) të 

mbushura me substanca narkotike të vendosura në ulësen e pasme të veturës dhe në bagazhin e 

saj, që përmbanin narkotik te llojit kanabis (Marihuana),  Tetrahidrokanabinol (THC), që sipas 

matjes ka rezultuar të jetë në peshë prej; 61 kg e 610 gram. 

 

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

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 dhe 

nenin 281 par.1 nënpar.1.9 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës [KPRK]. 
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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 31 dhe nenin 281 par.1 nënpar.1.9 KPRK-ës, e lidhur me nenet 365, 

366 të KPP-ës, të akuzuarit D.I., i;  

 

S H Q I P T O N 

    

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tri (3) vite, i cili dënim do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar nën 

masën e paraburgimit nga dt.02.03.2018.  

 

DHE 

II. DËNIM ME GJOBË në shumën prej 5,000 € (pesëmijë euro) që dënimi me gjobë do të 

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

15 ditë nga plotfuqishmëria e aktgjykimit dhe duhet ta paguaj gjobën në tërësi brenda afatit 

prej 6 muaj. Dënimi me gjobë paguhet në këste të barabarte për çdo muaj, brenda afatit dhe 

datave; 1-5 në secilin muaj vijues. Dështimi në pagesën e dënimit me gjobë, apo të ndonjë kësti 

të arritshme 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 D.I., që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, 

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

Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi shumën prej 120 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 të Kodit   

Penal të Republikës së Kosovës, nxjerr këtë: 

U R D H Ë R 

URDHËROHET për konfiskimin e përhershëm të sendeve si vijon; 

   Telefoni i llojit (IPHONE) 6, me ngjyrë e bardhë ari, me IMEI:... me sim kartel V. të 

Shqipërisë. Këtë urdhër obligohen që ta zbatojnë Agjencia për Administrimin e Pasurisë së 

Sekuestruar dhe Konfiskuar, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit sendin e tillë ta administrojë 

sipas ligjit në fuqi.  

 

V. Gjykata në mbështetje të nenit 267 1,1 e lidhur me nenin 274 par.6 të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës, nxjerr këtë: 

U R D H Ë R 

    URDHËROHET Lirimi dhe kthimi i sendeve si vijon; Automjeti i sekuestruara me datë 07.03. 

2018, i markës “BMWx3” me targa të regjistrimit të lëshuara nga Republika e Shqipërisë, 

targat; targat e regjistrimit..., libreza e qarkullimit dhe çelësi i automjetit si dhe gjitha 

dokumentet tjera përcjellëse, pronë e kompanisë F., me adresë R.-T., Republika e Shqipëri. 

Automjeti në fjalë t`i kthehet pronarit të kompanisë F. apo të autorizuarit të tij/tyre. Pronari i 

sendit, apo poseduesi lirohet nga të gjitha shpenzimet eventuale të shkaktuara lidhur me 

transportin, mbajtjen dhe mirëmbajtjen e sendit gjatë kohës nga sekuestrimi e deri të lirimi e tij. 

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar, urdhërohet të zbatojë 

këtë urdhër pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.   

 

VI. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 
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       A r s y e t i m 

AKTAKUZA: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, kundër të pandehurve E.U. dhe D.I., ka ngritur aktakuzë 

PP.I.nr.29/2018, e dt.28.09.2018, për shkak të veprës penale: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur 

me nenin 31 dhe nenin 281 par.1 nënpar.1.9 të KPRK-ës. Më 10 tetor 2018, prokuroria përmes 

një shkrese ka plotësuar dhe ndryshuar akuzën, në raport me kualifikimin juridik të veprës penale 

dhe veprën penale në aktakuzë e ka ri kualifikuar  si vepër penale; Blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuara e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par. 2 

lidhur me nenin 31 dhe nenin 281 par.1 nënpar.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 S. 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; 

Më 29 tetor 2018, gjykata ka pranuar dhe aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë për të 

akuzuarin E.U.. Gjykata më 30 tetor 2018, ka dhënë aktgjykimin dënues P.nr.107/2018, për të 

pandehurin E.U.. Sipas këtij aktgjykimi është urdhëruar edhe konfiskimin e narkotikëve në sasi 

prej 61 kg e 610 gram. Lënda ndaj tij është veçuar dhe sipas procedurave të parapara me ligj kjo 

lëndë është bërë e plotfuqishme.  

 

Ndërsa në këtë rast është zhvilluar dhe ka përfunduar procedura penale vetëm për të pandehurin 

D.I. 

 

Më 19 dhjetor 2018, Kryetari i trupit gjykues ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në këtë 

çështje penale vetëm ndaj të pandehurit D... Seanca ishte mbajtur në prezencën e të gjitha palëve.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, i pandehuri është deklaruar mbi fajësinë.  I pandehuri në këtë 

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

PP.I.nr.29/2018. 

 

Gjykata nuk e ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo palëve iu ka japë mundësi që të paraqesin 

kundërshtimet në aktakuzë, në afat prej 10 ditësh, nga dita e mbajtjes së seancës fillestare.  

 

Më 8 janar 2018, mbrojtësi i të pandehurit D.I., av. H.M. ka ushtruar kundërshtim kundër 

provave në aktakuzë me kërkesë për hedhjen e aktakuzës.  
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Prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë nuk ka paraqitur mendimin me shkrim në lidhje me 

kundërshtimin e palëve.  

 

Më 23 janar 2019, gjykata me aktvendimin P.nr.90/2018, ka vendosur dhe ka refuzuar 

kundërshtimet e mbrojtësit të të pandehurit D.I., av. H.M.. Ndërsa, aktakuzën e Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.29/2018, e, ka lënë fuqi.  

 

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

prerë sipas ligjit.   

 

Gjykata, rikujton se i pandehuri D.I. në lidhje me këtë rast ka qëndruar nën masën e 

paraburgimit, nga dt.02.03.2018, sipas vendimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë.  

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Me 14 shkurt 2019, Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor në prezencën e palëve.   

 

Në këtë çështje penale, janë mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. Seanca e parë është 

mbajtur më  14.02.2019, seanca e dytë është mbajtur me dt.13.03.2019 

 

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.  

 

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, prezent kanë qenë zyrtar 

policor nga Policia e Kosovës-Staconi Policor Mitrovicë-Veri, për të siguruar mbajtjen e rendit 

dhe sigurimin e gjithë pjesëmarrësve në seancat gjyqësor.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Mitrovicë, Naim Beka, i pandehuri D.I., dhe mbrojtësit e tij av. H.M. mbrojtesi kryesor dhe av. 

H.J., si dhe i përfaqësuesi i kompanisë Renta Car „F.‟ R.-T. 

 

 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Mitrovicë, të renditura sipas aktakuzës. 
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Administrimi i provave materiale; 

Më 14 shkurt si dhe me 13 mars 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor janë 

administruar; 

 Shkresat e lëndës penale të kallëzimit penal me nr.2018-BF-0062 të dt.02.03.2018 

 Raportet e zyrtarëve policor, që i referohen dt.02.03.2018 

 Vërtetimit mbi marrjes- sekuestrimin e sendeve i dt.02.03.2018 nga i pandehuri E.U. dhe 

nga i pandehuri D.I. 

 Raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes dt.02.03.2018, ky raport është hartuar nga  

policia e Kosovës-Njësia e Teknikës Kriminalistike-forezika 

 Fotoalbumi nga vendi i ngjarjes nga Njësia e teknikës kriminalistike të Stacionit Policor 

në Skenderaj me nr.2018-BF-43 edt.02.03.2018 

 Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forezik-AKF me nr.AKF-2018-0094 i 

dit.26.07.2018 

 CD me video incizime nga kamerat e sigurisë të lokaleve në Rr „Xh.‟, në S., 

dt.02.03.2018 incizimet e kësaj date nga kamerat e sigurisë 

 Raporti i ekspertimit të substancave narkotike nga AKF me nr.AKF/2018-0919/2018-874 

i dt.26.07.2018 si dhe shkresat e tjera të lëndës. 

 Dy CD, në raport me ekzaminimin e telefonave të të pandehurit D.I. dhe telefonit të të 

pandehurit E.U., të cilin ekzaminim e ka bërë AKF-Agjencia e Kosovës për Forezikë. 

 Ekstrakti i regjistrimit tregtarë për subjektin F. me numër identifikues të subjektit ... 

 Autorizimin për makina me qira, në raport me automjetin BMV, autorizimi i 

dt.01.03.2018, në mes të kompanisë F. dhe shtetasit E.U. 

 Polica e sigurimit për automjetin në fjalë me targa targat e regjistrimit... -Dokumenti-

Leja e Qarkullimit për automjetin BMV X3 me targa targat e regjistrimit... 

 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Me 13 mars 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri D.I., ka paraqitur mbrojtjen e tij 

në lidhje me këtë rast.  

 

Mbrojtja e të akuzuarit: 

Në mbrojtjen e tij, ka potencuar faktin se që një kohë të gjatë e njeh të pandehurin E.U., se ditën 

kritike me tani të dënuarin E.U. kanë ardhur së bashku në Kosovës, me automjetin e tij, kanë 

hyrën në pikën kufitare M., Kosovës-Shqipëri. Gjithashtu në mbrojtjen e tij, ka thënë se rreth dy 

kilometra larg kufirit janë afruar tre djem të cilët i kanë futur 3 çanta në ulësen e pasme të 

automjetit. Me të arritur në Kosovës pas mesnatës, më konkretisht në S., E.U. e ka thirre dikën 

në telefon, por që nuk ia din përmbajtjen e bisedës. Gjithashtu shton se ka parë vetëm një 

automjet “Golf 4”, me tu afruar afër automjetit, një person ka bërë me dorë, kanë ecë 50 metra 

dhe janë ndalë. Sipas tij deri në momentin e arrestimi nuk e ka ditur që në automjet ka pasur 

narkotike, deri sa policia ka konfirmuar këtë faktin. I akuzuari, mohon akuzën dhe veprën penale, 

mohon se ka bashkëpunuar me të pandehurin E.U. 

 

 

 

 

Fjala përfundimtare; 

Me 13 mars 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Naim Beka fjalën përfundimtare e ka 

paraqitur drejtpërdrejt në procesverbal. 
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Mbrojtësja e të pandehurit D.I., av. H.M., fjalën përfundimtare e ka paraqitur drejtpërdrejt në 

procesverbal. 

 

Përfaqësuesi i kompanisë F., fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, ndërsa gjatë seancës 

e ka elaboruar me gojë. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 13 mars 2019, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 15 mars 2019 gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e palëve e në 

mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë si dhe përfaqësuesit me autorizim av. V.M. 

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Mbetem pranë 

akuzës, sepse pas administrimit të provave gjatë shqyrtimit gjyqësor, konsiderojë se rezulton se i 

akuzuari në bashkëkryerje ditën kritike kanë transportuar substanca narkotike të përshkruara si 

në aktakuzës, dhe për këtë transport ka qenë në dijeni të plotë i pandehuri D.. Gjithashtu, nga 

mbrojtja e të akuzuarit D. dhe shmangia që bëri i akuzuari sot në shqyrtim gjyqësor, veç sa e ka 

forcuar tezës se ai me të vërtetë në bashkëkryerje e ka kryer veprën përkatës panel. Më tutje 

prokurori  shton se i akuzuari sot mohon të ketë parë ndonjë person, që çantat që i ka futë në 

veturën BMW tek restoranti „U.‟ në P.,  ndërsa në deklaratën e deponuar më parë, ai në disa 

momente i kishte cek këta persona NN, deri më tani dhe atë disa herë, nuk është kundërshtuese 

se vendi ku janë vendosë çantat kanë qenë në ulësen e pasme që ka qenë vend shume u dukshëm 

në relacion ku ka qenë i ulur i akuzuari.  

Gjithashtu, fakt tjetër me rëndësi është se të njëjtit janë ndalë në S. në mesnatë dhe krejt kjo, 

konsiderojmë që është bërë me qëllim që të mos diktohen sepse kanë qenë të vetëdijshëm se po 

transportojë substanca narkotike.  

Besoj që edhe për gjykatën është lehtë e diktueshme situata që i akuzuari fillimisht në deklaratën 

e deponuar më herë në polici, kategorik ka mohuar që është përdorues i substancave narkotike, 

është përgjigjur se nuk e di se çka është marihuana, sot në shqyrtim gjyqësor ka dhënë një 

deklaratën tjetër ku u përgjigje se e ka përdorë marihuanën. Andaj i propozoj gjykatës  që i njëjti 

të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit, në rastin e shqiptimit të dënimit t‟i ketë parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ne vlerësojmë se si rrethanë rënduese do të duhet të trajtohet 

fakti se këto vepra janë në rritje e sipër dhe se forma të ndryshe të manifestimit të saj përveç sa 

sigurojnë përfitime materiale ato edhe dëmtojnë shëndetin e qytetarëve ndërkaq si rrethanë 

lehtësuese korrektësinë e të akuzuarit gjatë shqyrtimi gjyqësor. 

 

Përfaqësuesi me autorizim av. V.M. në fjalën përfundimtare; Fillimisht dua të potencoj faktin se 

mbetem në tersi pranë kërkesës-propozimit të parashtruar të dt.01.11.2018 pranë Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, si në shkresat të lëndës. Propozimi i cili ka të bëjë me kthimin e veturës 

e cila është pronë e të dëmtuarës “F.”, e cila merret me shërbimet e rentës me qira të veturave. 

Veturë e cila është sekuestruar tanimë të dënuarit E.U.. Besoj se të gjithë jemi të vetëdijshëm për 

mënyrën se si funksionin biznesi i dhënies me qira  të veturave në gjithë rajonin dhe shtet fqinje. 

Për sqarim dua të theksoj se dhënia me qira bëhet fare thjesht, dhe nuk kërkon ndonjë procedurë 

të ndërlikuar apo kontrollim të hollësishëm të personaliteti të një personi. Mjafton të kesh me 

vete një mjet identifikues dhe shumën e të hollave që kërkon qiradhënësi i veturës (20 apo 30) 

euro, dhe  juve ju ofrohet vetura në shërbim, sipas marrëveshjes kohore me klientin, asgjë më 

shumë. Andaj, kërkoj ligjërisht dhe me të drejt kthimin e veturës, kjo pasi aktiviteti ekonomik të 

cilin e ushtron pronari i veturës së sekuestruar është i natyrës së tillë që automjeti i ofrohet në 

shërbim të gjithë klientëve në këmbim të pagesës të mjeteve financiare dhe paraprakisht është  e 
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pamundur që të përcjellë veprimet e klientëve të cilët çdo ditë shërbehen me veturat e dhëna me 

qira  nga shoqëria “F.”. 

Sa i përket kërkesës së prokurorisë për konfiskim të veturës, konsiderojmë se e njëjta kërkesë 

nuk është e arsyetuar dhe nuk paraqet ndonjë arsye të fortë se përse është i domosdoshëm një 

konfiskim i tillë. Vetëm duke bërë një interpretim sipërfaqësor të dispozitave ligjore, mirëpo që 

në përgjithësi i mungon argumenti dhe arsyshmëria. Po ashtu duhet të theksojmë se janë 

mbledhur të gjitha provat materiale që kanë qenë në veturë, dhe se e njëjta nuk i shërben fare  në 

procedurë penale. Në këtë kuptim konsiderojmë se është i panevojshëm një konfiskim i tillë, pasi 

që nuk ndihmon dhe nuk lehtëson as procedurën penale në tutje. Po ashtu propozoj që 

përshtatshmërisht të aplikohen dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, më saktësisht nenin 464 

dhe 468, dispozita të cilat  në mënyrë të detajuar kanë sqaruar rastet dhe rrethanat se kur duhet t‟i 

kthehet sendi të dëmtuarit, dispozita nga të cilat pikërisht edhe buron e drejta e të dëmtuarës në 

rastin konkret, për të kërkuar kthimin e sendit i cili është marrë me anë të mashtrimit. 

 

Mbrojtësi e të pandehurit D.I., av. H.M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar; Është për tu 

befasuar fakti se si prokuroria e shtetit deri në fjalën përmbyllëse nuk bëri përmirësime në 

përshkrimin faktik të dispozitivit të akuzës që do të thotë, kishte identitet subjektin dhe objektin 

kjo aktakuzës deri në fjalën përmbyllëse, ndër të tjera përmirësimet nga prokurori i shtetit që 

vetëm për njëjës përkatësisht ka dhe kanë nga njëjës në shumës, me të vetmi qëllim abstrakt se 

dy timonier nuk mund të ulën në ulësen e shoferit, në këtë kuptim edhe veprimet inkrimnuese që 

përshkruhen në dispozitiv të akuzës, askund në asnjë situatë dhe në asnjë trajtë apo formë nuk 

përmendet emrin i D.I., përveç elementet (institutit të bashkëkryerjes), që mbrojtja konsideron se 

është tërësisht abstrakt i pa kuptuar, që do të thotë se instituti i bashkëkryerjes ashtu siç është i 

përcaktuar me ligjin material në nenin 31 KPRK-së, teksti ligjor „Nëse dy apo më shumë persona 

së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thellësisht 

duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe 

dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”, e që në këtë  rast dihet se cila është vepra 

penale sipas akuzës. Prokuroria e mbështeti akuzës dhe përpiloj komfor nenit 241 siç thotë ligji 

të vërtetojë kohë, vendin, mënyrë, veprimet individuale kontributin esencial apo sipërfaqësor, 

heqjen e pengesave apo mundësia e kryerësit që në mënyrë në të lehtë të realizoj kryerjen e 

veprës penale, në këtë situatë në të gjitha format dhe trajtat e dashjes në raport me D.I., 

prokuroria përshkroi ndonjë element apo i ofroj gjykatës ndonjë provë që të vërtetojnë veprimet 

e D.I. , që më shumë kureshtje e kam shkruar një fjalën,  ku thotë “e shoqëria të akuzuarin E.U.”, 

është fakt i pa mohushëm se është gjete në shoqëri në automjetin që e ka drejtuar dhe e ka marrë 

me Rent-qira, E.U., ka shëtitë me të qoftë në P., apo S. dhe në fund ka përfunduar në stacionin 

policor, cili ishte ai veprim të paktën pranë gjykatës dhe gjatë hetimeve nuk patë  ndonjë indicie 

që do të ketë kontribuar qoftë me bartjen e çantave, vendosjes, pranim dorëzimit apo ta ketë 

njoftuar E.U. për ndonjë rrethanë që do të mundësonte realizimin e kryerjes, përkatësisht 

transportin e kësaj substance, dhe në këtë pajtohem me tezën e prokurorisë së është ai është 

gjendur në automjet me të akuzuarin E.U. Elementin subjektin që e përmendi prokuroria, me një  

rrethanë, në pyetjen e gjykatës, se pse nuk u largove nga  automjeti i  E.U. kur e pate rastin, D.I. 

u përgjigj, nuk kisha të holla nuk dija nga të shkoja. I akuzuari i parë ka dhënë një lloj 

varshmërie D.I., sepse i njëjti nuk e ka ditë me kënd shkon, ku shkon dhe me kënd do të takohet 

E., dhe nuk ka pasur asnjë kontakt me ndonjë person në Kosovë, kjo e vërteton edhe dy CD, 

kësaj kur ja shtojmë edhe pamundësinë materiale sepse ai nuk kishte asnjë para me vete, dhe e 

venë drejtpërdrejt  në varshimëri me veprimet e E.U.. Në qoftëse gjykata gjene se i mbrojturi im 

ka hequr ndonjë pengesë, mundësuar apo lehtësuar të akuzuarit të parë që kryejë veprën penale 

në transportimin e substancave narkotike, duke e ditur edhe aspektin ligjor që gjykata nuk është e 

lidhur me cilësimin juridik të veprës penale, është një e drejt që ligji ia garanton, atëherë me 

rastin e shqiptimit të dënimit për këtë vepër penale të propozuar nga mbrojtja e lus gjykatës që t‟i 

aplikojë dispozitat e nenit 41, 73,75,76 të KPRK-së, marrë parasysh rrethanat të cilat janë të 
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favorshme me rastin e matjes së lartësisë së dënimit, se është djalë i vetëm dhe mbajtës i 

familjes, me prind të sëmurë, me gjendjes të rëndë ekonomike dhe sociale, dhe mbi bazën e 

provave vërtetohet se i njëjti nuk ka ra ndesh me ligjin as në Shqipëri dhe as në  Kosovë, dhe nga 

kohë zgjatja e masës së paraburgimit nga dt.02.03.2018, ka kaluar më shumë se një vit. I 

propozojë gjykatës në situatën e tillë kohëzgjatja e dënimit të jetë e përafërtën me kohën e 

qëndrimit në paraburgim, dhe t‟i mundësohet si në aspektin preventivë ashtu edhe represivë t‟i 

kthehet familjes, duke konsideruar se veç janë arrite efektet e socializmit dhe qëllimit të dënimit. 

Meqenëse është i paraparë sipas ligjit edhe dënimit me gjobë në mënyrë kumulative, e lusë 

gjykatë të ketë parasysh edhe gjendjes ekonomike i cili jeton i mbrojturi im. 

 

I pandehurit D.I. në fjalën përfundimtare deklaron; Unë pajtohem në tersi me atë se çfarë tha 

mbrojtësi im në fjalën përfundimtare, unë ndihem i pafajshëm. 

 

Gjetjet e gjykatës në raport me rrethanat e gjendjes faktike: 

 

Faktet jokontestuese. 

- Faktet në vijim nuk kanë qenë kontestues, se; 

 

- I pandehuri D.I., njihej qysh para këtij rasti me të pandehurin dhe tani të dënuari E.U. Dy 

të pandehurit në ketë janë shtetas të Republikës së Shqipërisë. 

 

- Më 1 mars 2018, i pandehuri D.I. dhe tani i dënuari E.U. kanë udhëtuar së bashku me 

automjetin BMW x3, me targa të regjistrimit targat e regjistrimit..., nga Republika e 

Shqipërisë për në Kosovë. Kanë kaluar pikën kufitare në M. dhe kanë hyrë nga Shqipëria 

për në Kosovë. Gjatë gjithë kohës automjetin e ka drejtuar E.U. 

 

- Automjeti BMWx3 me targa të regjistrimit targat e regjistrimit..., me të cilën atë ditë 

kanë udhëtuar të pandehurit, ka qenë pronë dhe i regjistruara në emër të kompanisë -

shoqërisë private “F.” me adresë R., T. - Republika e Shqipërisë. 

 

- Më 1 mars 2018 të pandehurit pasi kanë hyrë në Kosovë, janë ndaluara në fsh. V. 

komuna e P., në restorantin “U.”. Pikërisht në ketë vend është bërë ngarkesa  me 

narkotikë. Tre perona NN i kanë vendosur pesë 5 çanta në pjesën e ulësen e pasme dhe në 

bagazhin e automjetit BMW” x3, me targa të regjistrimit targat e regjistrimit... 

 

- Pastaj të pandehurit pasi kanë drekuar në restorantin “U.”, me automjetin BMW x3 që ka 

qenë i ngarkuar me narkotikë kane udhëtuar nga fsh.V., komuna e P., deri në qytetin e S. 

 

- Më 2 mars 2018, rreth orës 02:00 pas mesnatës, në Rr.”1.” në S., zyrtarët policor nga 

Stacioni Policor në Skenderaj, i kanë hasur të pandehurit të cilët kanë qenë duke lëvizua 

në këmbë në ketë rrugë. Policia, i ka ndaluar dhe legjitimuar të pandehurit, pastaj gjatë 

kontrollit të i pandehuri E.U. i ka gjetur çelësat e veturës (automjetit)  BMW x3 i cili ka 

qenë i parkuar në Rrugën “Gj.” në S. 

 

- Me rastin e kontrollimit të automjetin BMW x3 me targa të regjistrimit targat e 

regjistrimit... nga policia, janë gjetur në ulësen e pasme dhe në bagazhin e automjet pesë 

thasë dhe çanta të mbushura me narkotikë. 

 

- Policia ka sekuestruara ketë sasi të narkotikëve dhe pas matjes se peshës dhe ekspertimit 

rezulton se narkotikët e sekuestruar atë natë në automjetin BMW x3 me targa të 

regjistrimit targat e regjistrimit... ka qenë të vendosur në pesë çanta të mbushura me 
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substanca narkotike të llojit kanabis (Marihuana), të vendosura në ulësen e pasme të 

veturës dhe në bagazhin e saj, dhe përmbanin narkotik të llojit Tetrahidrokanabinol 

(THC),që sipas matjes ka rezultuar të jetë në peshë prej; 61 kg e 610 gram. 

 

- Të pandehurit nuk kanë prezantuar leje e as autorizim për posedimin apo transportin e 

narkotikëve të gjetura në automjetin me të cilin kanë udhëtuar ata natën kritike. 

 

Faktet e lartcekura nuk ishin kontestuar nga palët. Përveç kësaj, këto fakte vërtetohen edhe nga 

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

 

Faktin se i pandehuri D.I., njihej që një kohë të gjatë me të pandehurin dhe tani të dënuarin E.U., 

se ditën kritike kanë udhëtuar së bashku me E. nga Shqipëria për në Kosovë, me automjetin 

BMW, në fsh.V., se disa persona kanë ngarkuar pesë (5) çanta në automjetin BMWx3, se me të 

pandehurin E. ka udhëtuar deri në S., këto fakte vërtetohen nga mbrojtja që ka paraqitur i 

pandehuri D.I. në polici me dt.02.03.2018. Për këto rrethana i pandehuri ka deklaruar “ Sipas 

kërkesës së E.-s, rreth orës 16:00 jemi nisur nga T. pastaj kemi mbërri në Kosovë, të njëjtën ditën 

me datë 01.03.2018 rreth orës 19:00h kemi kaluar kufirin në M.”. Posa kemi kaluar kufirin mes 

Kosovës dhe Shqipërisë rreth dy kilometra larg nga kufiri, janë ofruar tre djem të cilët kanë futur 

me sa e di unë tri çanta në ulësen e pasme dhe bagazhin e makinës”. 

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij, ka konfirmuar se ditën kritike me të pandehurin E.U. kanë drekuar 

në një restauruan afër liqenit, pranë kufirit me Kosovën, se diku rreth orës 00:30 minuta janë nisë 

në brendi të Kosovës dhe kanë arritur në S. I pandehuri, ka konfirmuar se në qytetin e S. i ka 

ndaluar dhe legjitimuar policia. 

 

Këto fakte i pandehuri nuk i ka mohuar as nuk në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor, me disa 

ndryshime të vogla. 

Faktin se i pandehuri D.I. ka udhëtuar nga Shqipëria për në Kosovë, me të pandehurin E.U. me 

automjetin BMW” x3, me targa të regjistrimit..., ky fakt kjo vërtetohet nga mbrojtja që ka 

paraqitur i pandehuri në polici dhe në shqyrtim gjyqësor, ku pa asnjë dyshim i pandehuri i pohon 

këto fakte. Përveç kësaj, kjo rrethanë vërtetohet edhe me provat tjera si nga foto-dokumentacioni 

i vendit të ngjarjes i dt.02.03.2018, nga raportet policore që dëshmojnë se me dt.02.03.2018 pas 

mesnatës, ishin ndaluar të pandehurit në qytetin e S., pastaj se kanë gjetur automjetin BMW x3, 

në Rr “Gj.”, me të cilin kanë udhëtuar të pandehurit se në automjete kanë gjetur një sasi të madhe 

të narkotikëve siç përcaktohet në aktakuzë. Këtyre provave gjykata ua ka fal besimin e plotë. Për 

gjykatën këto fakt janë vërtetuar për tej çdo dyshimi. 

 

 

Bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, gjegjësisht nga raporti i policisë 

dt.02.03.2018, si dhe nga vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve dt.02.03.2018, raporti mbi 

këqyrjen e vendit të ngjarjes dt.02.03.2018, që gjykata u besoi plotësisht, me gjitha këto prova 

vërtetohet se me dt.02.03.2018, në S. në Rr“Gj.”, në automjetin BMWx3 me ngjyrë të zezë me 

targa të Republikës së Shqipërisë targat e regjistrimit..., janë gjetur pesë thasë të mbushur me 

substanca narkotike. Tre thasë të mbushur janë gjetur në ulësen e pasme të këtij automjeti dhe dy 

thasë të mbushur janë gjetur në bagazhin e automjetit, të cilën sasi të narkotikëve pas 

fotografimit policia e kishte sekuestruar. Kjo shihet edhe në bazë të fotografive nga foto-albumit 

nga vendi i ngjarjes, ku në mënyrë të çartë shihet në vendin e ngjarjes automjeti BMWx3, shihen 

thasët e ngarkuar në bagazh dhe në ulësen e pasme të automjetit. Ndërsa nga vërtetimi mbi 

sekuestrim e sendeve dt.02.03.2018, vërtetohet se janë saktësuar të gjitha sendet që atë natë 

policia kishte sekuestruar nga të pandehurit, si dhe nga automjeti në fjalë, si dhe nga raportet 
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policore rezulton se pas matjes, sasia e narkotikëve ka qenë në peshë prej; 61.610 (61 kilogram e 

610 gram). Për Gjykatën këto fakte janë provuar për tej çdo dyshimi. 

 

Gjykata duke u bazuar në raportin e ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë i dt.26. 

07.2018, AKF/2018-0919/2018-874, ka vërtetuar se mostrat e marra nga sasia e narkotikëve që 

janë gjetur, janë ekzaminuar nga ky institucion dhe kanë rezultuar se sipas karakteristikave 

morfologjike dhe përbërjes kimike se përmbanë; Kanabisi (Marihuanë), që është prezent 

Tetrahidrokarabinol (THC). Ky fakt për Gjykatën është i provuar për tej çdo dyshimi. 

 

- Në këtë çështje penale kontestues ka qenë fakti se, i pandehuri D.I. a e ka ditur se në 

automjet BMW x3 ka narkotikë. 

 

Gjykata, duke u mbështetur në mbrojtjen që ka paraqitur i pandehuri në policinë e Kosovës, me 

dt.02.03.2018, për këto rrethana ai kishte deklaruar “Porsa kemi kaluar kufirin e Kosovës dhe 

Shqipërisë, rreth dy kilometra nga kufiri, janë ofruar tre djem të cilit i kanë futur tri çanta në 

ulësen e pasme dhe në bagazh të makinës”. Pastaj në pyetje të policisë, pyetja “ a e keni pyetur 

E. se çfarë kanë futur ata çunat të kufiri në makinë?”, i pandehuri ishte përgjigjur “po, ai më ka 

thënë gjatë rrugës, deri sa ishim duke shkuar për të ngrënë buke, më ka treguar se çfarë ka në 

brendi të çantave”. Ndërsa kur është pyetur se e kujt është sasia e narkotikëve që është gjetur në 

automjet, i pandehuri ishte përgjigjur “po ajo sasi e marihuanës është e E.U.”. Në shqyrtimin 

gjyqësor, i pandehuri e ka mohuar faktin se ka qenë në dijeni apo se e dinte se çfarë përmbanin 

çantat e vendosura në pjesën e pasme të ulëseve dhe në bagazhin e automjetit, për këtë rrethanë 

kishte deklaruar “E. më ka thënë se janë të mbushura me rroba”.  

Bazuar në foto-dokumentacionin e vendit të ngjarjes shihet çartë se në ulësen e pasme të 

automjetit me të cilin ka udhëtuar të pandehurit kanë qenë të vendosur tre thasë të mëdhenj e 

shumë të dukshëm që me një shikim të zakonshëm e të lehtë do t‟i vërente secili njeri. Përkundër 

faktit se i pandehuri ka qenë në njohuri të plotë se çfarë përmbanin çantat në automjet BMW x3, 

ai e ka shoqëruar në vazhdimësi të pandehurin E.U., nga Shqipëria, pastaj nga fsh- V. e deri në S. 

 

Në mbrojtjen që ka paraqitur i pandehuri në polici, ne pyetjen e shtruar;  Kur e keni kuptuar se ka 

narkotik në makine, pse nuk keni ndaluar dhe s‟keni zbritur nga makina? 

Në këtë pyetje i pandehuri ishte përgjigjur: “Po unë i kam kërkuar E.të me ndalojë makinën dhe 

me tha se nuk do të ndodhe asgjë dhe nuk kam pas të holla se me çka te kthehemi”  

 

Gjykata, i ka falë besimin e plotë deklaratës së të pandehurit dhënë në polici për këtë rrethanë, 

pasi që këtë deklarate e ka dhënë menjëherë pas ngjarjes dhe përputhet plotësisht edhe me provat 

tjera, ndërsa e ka vlerësuar të pabesueshme dhe të pa mbështetshme mbrojtjen që ka dhënë i 

pandehuri në shqyrtimin gjyqësor lidhur me këtë fakt. Se deklarata në polici është marr sipas 

rregullave që përmban Kodi, dhe se sipas nenit 123 paragrafi 5 të KPP-së, mbrojtja të pandehuri 

mund të jetë prove në raporte të (me të pandehurin). Gjykata rikujton se dijenia është element 

subjektiv i veprës penale dhe ky element është vështirë të vërtetohet përmes dëshmitarëve 

mirëpo gjykata nga rrethanat e këtij rasti dhe nga vete deklarimi i të pandehurit ka vërtetuar se i 

pandehuri jo vetëm që e ka ditur por edhe ka bashkëpunuar plotësisht në këtë vepër penale me të 

pandehurin E.U. Për gjykatën në këtë rast, në raport me përgjegjësinë e të pandehurit te kjo vepër 

penale, ka qenë e rëndësishme qe ai ka qenë në dijeni se në automjetin BMW x3 ka narkotikë, 

përkundër kësaj ka udhëtuar me këtë automjet, e ka shoqëruar te pandehurin E. për një 

destinacion të gjatë të Rrugës- Shqipëri-V.-S., e ku me 2 mars 2018 në këtë automjet janë gjetur 

dhe sekuestruar 61 kg e 610 gram narkotikë lloji (Marihuan), e transportuar në mënyrë të 

kundërligjshme, pa leje pa autorizim në kundërshtim të plotë me ligjin.  
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Përveç kësaj i pandehuri ka dhëne një mbrojtje kontradiktore. Fillimisht në mbrojtjen që ka 

dhënë në Polici, ka thënë se ka qenë në dijeni çfarë përmbanin çantat, sepse këtë i‟a kishte thënë 

E., pastaj në shqyrtimin gjyqësor ka mohuar këtë fakt, duke pretenduar se E., i ka treguar se siç 

ka thënë ai se “thasët kanë qenë të mbushura me rroba”, këtë rrethana nuk e ka deklaruar në 

fillim në polici por vetëm në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Këto rrethana tregojnë se i pandehuri e ka ditur se po bashkëpunon me të pandehurin E., se në 

automjet ka të ngarkuar narkotikë, sasi të madhe të saj, ai i ka pa personat duke e vendos në 

automjet thasët e mbushur që kanë qenë narkotikë, në fsh V. e ka kuptuar se ato thasë janë të 

mbushura me narkotikë –marihuan, kjo tregon se i pandehuri jo vetëm që e ka ditur por te kjo 

vepër penale ka bashkëpunuar në mënyrë të plotë te pandehurin dhe tani të dënuarin E.U.  

 

Për më tepër, sipas nenit 22 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës përcaktohet “Dijenia, 

dashja, pakujdesia ose qëllimi i kërkuar si element i veprës penale nxjerrët nga rrethanat faktike”. 

Mbi këtë dispozitë ligjore kjo gjykatë edhe ka vepruar.  

 

Gjykata nga arsyet që ka jap si me larte dhe duke u mbështetur në to, ka refuzuar si të pa bazuara 

të gjitha pretendimet e palës mbrojtëse që pretendonin se i pandehuri nuk e ka ditur se në 

automjetin me të cilin ka udhëtuar kishte narkotikë.  

 

Gjykata, si përfundim konstaton se i pandehuri D.I. qysh nga momenti i parë ka qenë në dijeni të 

plotë se në automjetin BMWx3 ka të ngarkuar narkotikë, ishte në dijeni se po bashkëpunon me të 

pandehurin E.U. në transportonin e kundërligjshme të narkotikëv nga fsh.V. për në S. 

 

- Kontestues ka qenë fakti se, a ka bashkëpunuar dhe bashkëvepruar i pandehuri D.I. me të 

pandehurin E.U.. 

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor të cilat janë të renditura në faqen pesë (5) të 

aktgjykimit si dhe nga mbrojtja e të pandehurit, faktet në vijim janë të vërtetuar përtej çdo 

dyshimi. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri D.I. njihej shumë kohë më parë me të pandehurin E.. Se më 

1 mars 2018, kanë qenë vazhdimisht bashke me të pandehurin E., kanë udhëtuar me të njëjtin 

automjet [me automjetin BMW x3 nga Shqipëria për në Kosovë. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri ka qenë prezent në automjet në kohën kur është ngarkuar 

ngarkesa me narkotikë në automjetin BMW x3, derisa ka/kanë qenë në fsh V.-Kosovë. I 

pandehuri i ka parë personat kur e kanë bërë ngarkesën e thasëve në automjet. Me sytë e tij, i ka 

parë personat duke bërë ngarkesën e thasëve në automjetin në fjalë. Sasia e narkotikëve (thasët e 

mbushur) ka qenë në vendin e dukshëm në ulësen e pasme të automjetit një pjesë në bagazhe. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri ishte në njohuri të plotë mbi përmbajtjen e ngarkesës pra, e 

dinte që thasët ishin të mbushur me narkotikë qysh nga momenti i parë dhe derisa ishte në fshatin 

V.. Përkundër kësaj, bashkë me të pandehurin E., këtë sasi të narkotikëve e transportojnë me 

automjete nga fsh.V.-S.. Ku i pandehuri e shoqëron vazhdimisht te pandehurin E. së bashku me 

ngarkesën. Kur kenë arrit në S., që të dy kanë dal nga automjete duke e kërkuar apo pritur 

personin apo personat me qëllim të dorëzimit shkëmbimit apo shitjes se sasisë se narkotikëve që 

kanë transportuara atë natë. Pra, i pandehuri ishte pjesë e krejt procesit, shoqërimit Shqipëri- 

Kosovës, ishte në dijeni për narkotikët, i kishte pa me sytë e tij ngarkesën thasëve në automjet, e 

dinte se thasët ishin të mbushur me narkotikë, me ngarkese prapë e shoqëron të pandehurin dhe 

së bashku e transportojnë sasinë e narkotikëve nga fsh. V.-S., ndalën në S., pas mesnatës e 
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kërkojnë personin apo personat që duhej tua dorëzonin sasinë e narkotikëve. Po te mos ishte 

pjesë e bashkëpunimit i pandehuri kishte mundësi që të kthejnë ne Shqipëri, t‟i lajmëronte 

autoritete kompetente, apo të mos e shoqëronte të pandehuri E., kur ai ka qenë në dijeni për 

veprimet që po ndërmerr E. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se më dt.02.03.2018, pas mesnatës në S., të pandehurit janë ndaluar nga 

policia, gjatë kontrollit në automjetin me të cilin kanë udhëtuar, kanë gjetur dhe sekuestruar 61 

kg e 610 gram narkotikë e që është vërtetuar se i përket llojit (Marihuanë). 

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij ka thënë se, në Shqipëri ka qenë në marrëdhënie të punës, ndërsa 

atë ditë është nisur nga Shqipëria për në Kosovë në ora 16:00, me qëllim vizite apo për qejf.  A 

mund t‟i besohet një mbrojtje të tillë, kur gjatë kontrollit të policisë që i kanë bërë pandehurit D., 

ka rezultuar që nuk ka pas asnjë para me vete. Shtrohet pyetja, si ka mundësi që një person të 

lëvizë prej një shteti në shteti tjerë me qëllim vizite, pa pasur asnjë para me vete. Për më tepër, 

një vizitë për qejfe të realizohet natën, 19-00 ka qenë koha e hyrjes në Kosove. Për me tepër të 

pandehurit nuk kanë bërë asnjë rezervim në ndonjë  hotel, villë apo shtëpi private. Ndërsa me 2 

mars 2018 janë hasur duke lëvizur rrugës në qytetin e S., në një kohë jo të zakonshme pra, pas 

mesnatës 02:00h.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se transporti i narkotikëve në këtë rast nga fsh.V. ishte bërë me qëllim 

shitje apo shpërndarje personave të caktuar që deri me tani të panjohur, shitja shpërndarje ishte 

planifikuar të bëhej në S.. Këtë e konfirmojnë pjesërisht i pandehuri D., i cili pranon se E. ka 

komunikuar me telefon, se e ka parë një veturë që i ka paralajmëruar me drita, kjo vërtetohet 

edhe nga video-incizimet nga kamerat e sigurisë në Rr “Gj.”, S.. Kjo vërtetohet edhe nga raportet 

policore.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se i pandehuri E. ka qenë konsumues i narkotikëve, kjo vërtetohet nga 

mbrojtja qe ka paraqitur, i pandehuri e pohon këtë fakt dhe nga raporti i dy CD, në raport me 

ekzaminimin e telefonave të të pandehurit D.I. dhe telefonit të të pandehurit E.U., të cilin 

ekzaminim e ka bërë AKF-Agjencia e Kosovës për Forezikë. Nga përmbaja e sms dt.25.02.2018 

ora 17:14 E.U. komunikon me D. “Vtm lek du tashi, largohu ti D. nga droga”.   

 

 

 

 

Gjykata si përfundim gjen se i pandehuri D.I., ka bashkëpunuar plotësisht me të pandehurin E.U., 

me rastin e furnizimit dhe transportin e narkotikëve. I pandehuri ka bashkëpunuar që nga 

momenti i parë, e ka shoqëruar të pandehurin Eena nga Shqipëria-Kosovë. Kanë udhëtuar së 

bashkë me të njëjtin automjet, kanë qenë prezent kur është ngarkuar sasi e narkotikëve, pastaj 

prapë bashkë kanë udhëtuar me automjet të ngarkuar duke e ditur që automjeti ka narkotikë 

udhëtimi nga V.-S.. Dy të pandehurit kanë dal në qytet në S. për ta kërkuar personi\at me qëllim 

të shitjes, shkëmbimit apo dorëzimit të sasisë se narkotikëve. Për këto veprime te pandehuri 

s‟kishin leje e as autorizim. Të gjitha këto prova me karakter rrethanor qojnë vetëm në një 

përfundim se i pandehuri ishte pjesë dhe bashkëpunues në furnizimin dhe transportin e 

narkotikëve krejt me qëllim shkëmbimi dhe shitjes së saj. Kontributi i të pandehurve te kjo vepër 

penale ishte pothuajse i barabartë, me një përjashtim që i pandehuri E. e kishte vozitur 

automjetin BMWx3,pjesa tjetër ishte e barabartë pa ndonjë dallim esencial.  

 

Gjykata rikujton se, veprimet e të pandehurit janë të përcaktuara si vepër penale sipas Kodi Penal 

të Republikës së Kosovës, si vijon:  
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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 blen 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 shpërndanë, shetë, 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. 

 

Gjykata, në bazë të provave të administruara gjene se te pandehurit E. dhe D.I.i nuk kishin leje e 

as autorizim për furnizim, posedimi apo për transportin e sasisë së narkotikut prej 61 kg e 610 

gram të llojit kanabis (Marihuanë). 

 

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

narkotikëve, psikotropeve të lëshuar Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM”. 

 

Sa i përket kualifikimit cilësues të prokurorisë të veprës penale sipas (neni 281 pika 1.9 të 

KPRK-së) kur sasia e narkotikëve është e madhe në këtë rast sasia e narkotikëve që kanë qenë 

objekt i transportit me qëllim shitje dhe shpërndarje ishte në sasi prej 61 kg e 610 gram, që 

konsiderohet një sasi jashtëzakonisht e madhe e narkotikëve. Përveç kësaj, gjykata ka konstatuar 

se kjo vepër penale është kryer ne formën e bashkëkryerjes me personat që ceken në aktakuzë. 

 

 

Gjykata, në bazë të të gjitha provave të administruara në shqyrtim gjyqësor, përtej çdo dyshimi 

ka vërtetuar se i pandehuri D.I. në bashkëveprim ka kryer veprën penale; Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 

273 par. 2 lidhur me nenin 31 dhe nenin 281 par.1 nënpar.1.9 e sanksionuar sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës [KPRK]. 

 

 

-  Lidhur me pronësinë e automjetit BMW x3 targat e regjistrimit... 

 

Faktet: 

Bazuar në ekstraktin e regjistrimi tregtarë, rezulton se subjekti afaristë F., është i regjistruar sipas 

numrit identifikues të subjektit ..., e regjistruar pranë autoriteteve kompetente të Republikën e 

Shqipërisë. 
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Bazuar në dokumentet si, lejen e qarkullimit numër ... për automjetin BMW x3 me targa targat e 

regjistrimit... polisën e sigurimit për automjetin në fjalë, rrjedhë se ky automjet  ka qenë dhe 

është në pronësi të kompanisë F. 

 

Gjykata, duke u bazuar në autorizimin e dt.01.03.2018 i dhënë nga F. SHPK, pjesë e kompanisë 

E., dhe Shoqëria-biznesi, edhe rregulloren e kompanisë F., ka vërtetuar se kjo kompani ia kishte 

dhënë me qira te akuzuarit E.U., automjetin BMW x3, me targa targat e regjistrimit...me 

shfrytëzim apo “Rent” nga dt.01.03.2018 në ora 14:30 minuta, deri me dt.02.03.2018, kohen e 

njëjtë. Përveç kësaj, këto fakte nuk kane qenë kontestuese ndërmjet palëve, për këto arsye 

gjykata i ka marr si te vërtetuara. 

 

 

-  Lidhur me propozimin për konfiskimin e automjetit BMW x3 targat e regjistrimit... 

-  

Nuk ka qenë kontestuese fakti se me datë 1-2 mars 2018 të pandehurit D.I. dhe E.U., kanë 

udhëtuar me automjetin BMW x3 nga Shqipëria në Kosovë, automjeti pronë e kompanisë “F.” 

 

Nuk ka qenë kontestuese fakti se me dt.02.03.2018 në fsh.V.-P., të pandehurit janë furnizuar me 

narkotikë, pastaj narkotikët në sasi prej 61 kg 610 gram, e vendosur në automjetin BMW x3. 

Pastaj me këtë automjet kanë transportuar sasinë e narkotikëve nga fsh.V. në qytetin e S.. Kjo 

është vërtetuar me gjitha provat që janë cekur si me lartë.  

 

Nuk ka qenë kontestuese fakti se, me dt.02.03.2018, policia e Kosovës gjatë një kontrolli të 

ushtruar në automjetin BMW x3 ka gjetur dhe sekuestruar sasinë e narkotikëve të mbushur në 

pesë thasë, në peshë prej 61 kg e 610 gram, e cila pas ekzaminimit ka rezultuar se është narkotikë 

e llojit (Marihuanë) me përmbajte Tetrahidrokarabinol (THC). 

 

Këto fakte nuk kanë qenë kontestuese ndërmjet palëve. Përveç kësaj, faktet e tilla vërtetohen 

edhe nga mbrojtja e të pandehurve, nga raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, raportet 

policore që i referohen dt.02.03.2018, foto-albumi nga vendi i ngjarjes, raporti i ekzaminimit të 

narkotikëve nga AKF vitit 2018. Gjykatën faktet e tilla i merr si të vërtetuara për tej çdo dyshimi. 

 

 

 

 

Gjykata duke shqyrtuar propozimin e prokurorisë për konfiskimin e automjetit,  gjen se; 

Faktet; 

Më 2 mars 2018 policia e Kosovës ka sekuestruar përkohësisht automjeti BMWx3, me 

arsyetimin se send është përdor në kryerjen e veprës penale. 

 

Më 7 mars 2018 Gjykata Themelore në Mitrovicë, sipas aktvendimit PPr.nr.14/18, ka lëshuar 

urdhër për sekuestrim të përkohshëm të sendeve ku është përfshirë edhe automjeti BMW x3. 

 

Më 18 maj 2018 Gjykata Themelore në Mitrovicë, ka lëshuar urdhrin për masën e përkohshëm, 

sigurimin e pasurisë, ashtu që ka urdhëruar që automjeti i markës BMW x3  me targa targat e 

regjistrimit... të mbahet në Agjencinë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe 

Konfiskuar, të ruhet deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Më 28 shtator 2018, prokuroria ka ngritur aktakuzën kundër të pandehurve E.U. e D.I., në pjesën 

rekomanduese të aktakuzës, pika III , propozohet që të konfsikohet automjeti BMW x3 me targa 

targat e regjistrimit...,si send që është përdor në kryerjen e veprës penale. 
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Gjykata konstaton se në aspektin procedural janë respektuar rregullat dhe parimet procedurale 

lidhur me sekuestrimin dhe masën e përkohshme mbi këtë send. Megjithatë, gjen se nuk janë 

plotësuar kushtet dhe kriteret ligjore në raport me bazën për konfiskim të përhershëm të këtij 

sendi, siç kërkohet me nenin 69 par.2 të Kodit Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Në vijim paraqesim arsyet; 

Së pari, në rastin konkret automjeti BMW x3 nuk ka qenë pronë e të pandehurve D.I. dhe E.U.. 

Me gjitha provat është vërtetuar se ky automjet ka qenë dhe është pronë e palës tjetër, gjegjësisht 

subjektit ekonomik-kompanisë F. – R., T.- Republika e Shqipërisë, e të cilin automjet e ka dhënë 

me qira (Rent a car).  

 

Së dyti, neni 69 par.2 i KPRK-së, parasheh si mundësi konfiskimin e sendit që është përdor në 

kryerjen e veprës penale, por jo domosdoshmërish kur sendi është pronë e palës së tretë apo kur 

nuk është pronë e kryerësit. Përveç kësaj, për një vendim për konfiskim në rastet e tilla duhet të 

plotësohen edhe disa kushte shtesë, përveç kushteve ligjor që sendi është përdorë në kryerjen e 

veprës penale. Neni 69 par.2 KPRK i ka sanksionuar në këtë mënyrë konfiskimin në rastet e tilla 

“sendet nga paragrafi 1 i këtij neni mund të konfiskohen edhe kur nuk janë pronë e kryerësit, 

nëse kjo është në dobi të sigurisë së përgjithshme ose për arsyeje të moralit, nëse kjo nuk ndikon 

dëmshëm mbi të drejtat e palës së tretë, për të marrë nga kryerësi  kompensimin e çfarëdo 

dëmi”. 

 

Së treti, prokuroria në aktakuzën e ngritur ndaj të pandehurve D.I. e E.U., te pjesa rekomanduese, 

pika III, përveç se ka propozuar konfiskimin e sendeve-automjetit, nuk është thirre, e as 

mbështetë në asnjë dispozitë ligjore kur propozon konfiskimin e kij sendi. Për me tepër, në 

arsyetimin e aktakuzës me asnjë fjali të vetme nuk është arsyetuar propozimin për konfiskimi. 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokuroria nëpërmjet një shkrese është munduar të arsyetoj lëshimet 

në aktakuzës në raport me propozimin për konfiskim të automjetit, edhe pse me këtë shkresë, 

arsyet që ka dhënë nuk janë të mbështetura në ligj, nuk janë reale aq më pak bindëse për 

gjykatën. Shkresa në fjalë më tepët përmban pikëpamjet e prokurorisë për ketë send  dhe jo 

arsyet sipas ligjit apo bazën ligjore siç kërkon neni 69 para 2 i KPRK-së.   

 

Së katërti, sipas nenit 69 par.2 të KPRK-së, kur sendi është përdor në kryerjen e veprës penale, e 

nuk është pronë e kryesit si në rastin konkret, për tu konfiskuar ky sende duhet që të arsyetohet 

interesi i sigurisë së përgjithshme, që është në kundërshtim me moralin shoqërorë, apo që pala të 

ketë mundësi të marrë kompensimin nga kryerësi. Në rastin konkret rikujtojmë se automjeti 

BMW x3 me targa të regjistrimit targat e regjistrimit..., ka qenë i regjistruar në mënyrë të 

rregullt, ka lejen e qarkullimit, polisën e sigurimit, të gjitha të vlefshme juridikisht, ka pronarë, 

ka qenë dhe ishte në qarkullim juridik pa ndalës, para këtij rasti. 

 

Gjykata, konstaton se ky automjet është një send që nuk ka ndonjë ndalesë e as kufizime në 

qarkullimit juridik sendeve, nuk është ndonjë send i rrezikshëm dhe në asnjë mënyrë nuk e 

rrezikon sigurinë e përgjithshme, siç pretendohet në arsyet që ka dhënë prokuroria. Për me tepër, 

rikujtojmë se sendet që janë jashtë qarkullimit juridik, dhe sendet që kanë qarkullimin e kufizuar, 

janë sendet që janë në interes të përgjithshëm të shoqërisë dhe sendet të cilat e kanë të kufizuar 

qarkullimin e tyre, siç mund të jenë; armët dhe armët shkatërrimit në masë, drogat dhe substancat 

psikotropike si dhe barnat si dhe sendet tjera. Këto sende nuk e kanë qarkullimin e lirë. Në anën 

tjetër automjeti në fjalë nuk kategorizohet në llojin e tillë të sendeve me kufizim në qarkullim 

apo jashtë qarkullimit. Për këto arsye nuk paraqet asnjë rrezik për sigurinë e përgjithshme dhe 

mbi ketë bazë nuk mundet as të konfiskohet. 
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Për derisa ky automjet sipas ligjeve në fuqi është lejueshme që të jetë në qarkullim juridik sipas 

ligjit LIGJI Nr. 05/L-132 PËR AUTOMJETE, pasi që i plotëson kushtet teknike, standardet, 

regjistrimin, sigurimin, pronësinë, validitetin ky send-automjet nuk është në kundërshtim me 

rregullat e moralisht shoqërorë. 

 

Në anën tjetër, po të vendoset për konfiskimin e këtij automjeti pronari i saj F., do ta ketë shumë 

vështirë apo të pa mundur të marrë ndonjë kompensim nga kryerësit e kësaj veprave penale 

gjegjësit të pandehurit E.U. dhe D.I. Kjo pasi që të njëjtit gjenden në burg dhe në paraburgim dhe 

nga deklarimi i tyre rrjedhë se të ardhurat e tyre kanë qenë ulëta, e në këtë mënyrë nëse do të 

konfiskohej ky send do të rrezikohej biznesi dhe aktiviteti biznesor kompanisë në fjalë, pasi që 

ky automjet është pjesë e biznesit të cilin e ushtron kompania. 

 

Për më tepër, nuk mund vërtetohet se pronari apo përfaqësuesi i kompanisë F., e ka ditur apo ka 

mundur ta dijë se të pandehurit do ta përdornin automjetin BMW x3, për transportimin e 

narkotikëve. Biznesi në fjalë aktivitetin e tij e ushtron në dhënien me qira apo renta të 

automjeteve për klientët e tij. Nuk është detyrim i kompanisë apo përfaqësuesit e saj ta pyes e as 

ta verifikoj se për çfarë arsye do ta përdorë apo shfrytëzoi klienti automjetin të dhënë me qira. Në 

aspektin procedural formal, kompania ka respektuar standardet dhe procedurat e veprimit, të 

pandehurit me dt.01.03.2018 i ka dhënë automjetin në mënyrë të rregullt në gjendje të mira 

teknike, me dokumentacion të kompletuar, lejen e qarkullimit, polisën e sigurimit ka nënshkruar 

kontratën për qiranë me të pandehurin ku edhe janë përcaktuar të gjitha të dhënat e nevojshme të 

një kontrate, palët kontraktuese, datën e lidhjes së kontratës, kohëzgjatjen, çmimin dhe objektin e 

kontratës, pra në këtë drejtim gjykata nuk ka gjetur ndonjë lëshim të kompania në fjalë. Te 

pandehurit janë ata që e kanë keqpërdorë kontratën, padijeninë e pronarit, e kanë keqpërdorë 

automjetin dhe shfrytëzuar në kundërshtim me arsyet e marra me qira. 

 

Gjykata si përfundim konstaton se nuk përmbushen kushtet ligjore për konfiskimin e përhershëm 

të automjetit BMW x3, nuk plotësohen kriteret ligjores sipas nenit 69 par.2 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës si dhe nenit 270 të Kodit të Procedurës Penale. Andaj ka vendosur që të 

lirojë dhe t‟ia kthej automjetin BMW x3 pronarit te saj kompanisë “F.” me seli R. –T., Republika 

e Shqipërisë.  

 

 

 

 

 

 

- Lidhur me konfiskimin e telefonit  

 

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

pandehurit D.I. ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që ka urdhëruar edhe konfiskimin e 

një telefoni i llojit (IPHONE) 6, me ngjyrë e bardh ari, me IMEI:... 28 me sim kartel V. të 

Shqipërisë. Gjykata, sa i përket konfiskimit të telefonit mobil dhe sim kartelave për të 

pandehurin, 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 mes veti dhe derisa është vërtetuar se veprën penale e kanë kryer në 

bashkëveprim.  

 

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 
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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 lartë, gjykata ka vërtetuar se telefoni është shfrytëzuar për 

komunikim ndërmjet te pandehurve te cilat gjykata ka vërtetuar se ne bashkëveprim kane kryer 

ketë vepër penale 

 

- Lidhur me propozimet e palëve: 

 

Në shqyrtimin gjyqësor dt.13.03.2019, av. H.M. si mbrojtës i të pandehurit D.I., i ka propozuar 

gjykatës që në cilësi të dëshmitarit të ftohet E.U. për të sqaruar rrethanat se a ka pasur njohuri 

D.I. lidhur me këtë rast, për kontributin e tij te rasti në fjalë. Prokuroria  propozuar qe ky 

propozim të mos aprovohet.  

 

Gjykata e ka refuzuar propozimin e mbrojtësit dhe ka vendosur që E.U. të mos e ftohet dhe 

degjohet si dëshmitarë në shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale. 

 

Gjykata, këtë vendim e ka mbështetur në nenin 126 par.1 nën par 1.3 të Kodit të Procedurës 

Penale, nisur nga fakti se E.U. ka qenë i bashkakuzuar me të njëjtën aktakuzë me të pandehurin 

D.I., për veprime të njëjta e të përbashkëta në bashkëveprim dhe për vepër të njëjte penale. Është 

fakt se gjykata e ka veçuar procedurën penale ndaj të pandehurit  E.U., çështja ndaj tij ka 

përfunduar me aktgjykim të formës së prerë, pasi që kishte një marrëveshje për pranim të 

fajësisë. Gjykata me aktgjykim e ka aprovuar këtë marrëveshje, e ka shpallur fajtor dhe e ka 

dënuar sipas ligjit, i cili aktgjykim është bërë i formës së prerë. Megjithatë deri në shqyrtimin 

fillestar procedura ndaj të pandehurit E.U. dhe D.I. është zhvilluar e përbashkët (një procedurë e 

vetme, procedura duhet kuptohet si teresi).Përveç kësaj sipas nenit 126 par.1 nën par 1.3 të KPP-

së, i bashkëpandehuri për deri sa zhvillohet një procedurë e përbashkët nuk mund të jetë 

dëshmitarë për çështjen e njëjtë penale. Interpretimi i kësaj dispozite nuk mund të bëhet në 

kuptim të ngushtë, vetëm për një moment, vetëm për një fazë të procedurës, por kjo dispozitë 

interpretohet në kuptim e gjer, që nënkupton që procedura e përbashkët fillon që nga aktvendimi 

për fillimin e hetimeve e tutje. Për më tepër këtu kemi të bëjmë me një çështje të njëjtë penale 

dhe nuk është me rëndësi vetëm aspekti procedural por edhe aspekti i kualifikimit juridik 

(bashkëveprimi) sepse edhe për  E.U. dhe D.I. është zhvilluar një procedurë për një çështje të 

njëjtë penale. 

 

Gjithashtu me rastin e marrjes së këtij vendimi, Gjykata është mbështetur edhe në nenin 123 

par.5 të KPP-së, që në mënyrë shprehimore përcakton se “deklarata e të pandehurit e dhënë në 

çfarëdo konteksti që nënkupton edhe në shqyrtimin gjyqësor, nuk mund të shërbej si provë në 

raport me të bashkëpandehurit tjetër”, rrjedhimisht as si provë fajësuese dhe as shfajësuese, që  

nënkupton se gjykata nuk mund ta mbështes vendimin e saj në deklaratën e të bashkëpandehurit 

si provë në procedurës dhe në një çështje të njëjtë penale kundër te pandehurit D.I.. Këtu ka 

vëmë një përjashtim nëse i pandehuri ishte marr apo procedura si dëshmitar bashkëpunues.  

 

Gjykata kujton se në një çështje penale konkrete që është zhvilluar në Gjykatën Themelore në 

Mitrovicë, sipas aktgjykimit P.nr.47/2010 dt.30.05.2018, është vendosur në mënyrë identike pra, 

ka refuzuar propozimin e palëve, që njëri nga bashkëpandehurit të ftohet si dëshmitarë në atë 

çështje penale. Ky aktgjykim është vërtetuar pa asnjë vërejtje apo ndryshim edhe ne raporte me 

ankesën për këtë rrethane, sipas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR.nr.323/2018 i datës 19 

shtator 2018. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit: 
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Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin D.I., ka vlerësuar 

rrethanat sipas nenit 73 të KPRK-ës. Gjykata gjen se i pandehuri ka vepruar me përgjegjësi –

përgjegjshmëri të plotë, te ai nuk është konstatuar që në kohën e kryerjes se veprës penale të ketë 

lënguar nga ndonjë sëmundje mendore, ngecje në zhvillim mendor apo ndonjë paaftësi të 

përhershëm apo e përkohshme mendore. Si rrethanë tjetër renduese është vlerësuar kontributi i të 

pandehurit te kjo vepër penale, forma e kryerjes se veprës penale që ishte bashkëkryerja, si 

rrethanë tjetër rëndësua është marrë parasysh rrezikshmëria që paraqet kjo vepër penale 

veçanërisht qëllimi i shitjes dhe shpërndarjes së narkotikut si dhe sasia shumë e madhe e 

narkotikut objekt i akuzës në sasi prej; 61 kg e 610 gramë. Gjykata, ka vlerësuar edhe motivin i 

veprës penale që në këtë rast rezulton të jetë qëllimi i përfitimit material, përmes shpërndarjes 

dhe shitjes së narkotikeve. 

 

Gjykata, si rrethana lehtësuese për të pandehurin ka vlerësuar faktin se sjellja korrekte e të 

pandehurit në gjykatë, në raport me gjykatë dhe palët, faktin se i pandehuri për herë është i 

dënuar sipas këtij vendimi gjyqësor, moshën relativisht të re, mbajtës i familjes. Gjykata, me 

rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë për të pandehurin E.U., ka marrë parasysh kushtet 

ekonomike dhe mundësitë e të pandehurit për pagimin e gjobës, peshën e veprës penale si dhe 

sasinë e narkotikeve që janë gjetur në posedim te i pandehuri.   

 

Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit është adekuat, në raport me 

veprat penale, shkallën e rrezikshmërisë, përgjegjësin penale, kontributin e tij tek kjo vepër 

penale. Për gjykatën një dënim i tillë do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurin 

dhe do të shërbejë si preventiv në raport me personat tjerë. 

 

Llogaritja  e paraburgimit 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 duhet të llogaritet në dënimin e shqiptuar. Gjykata mbi këtë 

bazë ligjore ka llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit në dënimin e shqiptuar  për të 

pandehurit D.I.. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

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

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në nenin 

450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

 

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 si dhe 69 

paragraf 1 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.90/2018 dt.29.03.2019 

Procesmbajtësja:                                     Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                               Avni Mehmeti   
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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. 


