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Numri i lëndës: 2019:261308 

Datë: 13.07.2020 

Numri i dokumentit:     01020488 

 

P.nr.1215/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit: 

R.SH., për shkak të veprës penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 269 par. 1 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti 

i Përgjithshëm PP.II.nr.2156/2019, të datës 11.11.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, 

me datë 03.03.2020 dhe 01.07.2020 në prezencën e prokurorit të shtetit Natasha Tanic dhe të 

akuzuarit, me datë 03.07.2020 shpalli publikisht, ndërsa me datë 13.07.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

R.SH., nga i ati R., e ëma S., e vajzërisë Sh., “data e lindjes”..., në Vushtrri, ku edhe jeton, i pa 

punë, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. 

personal..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pagjykuar. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Me datë 19.01.2019, rreth orës 21:15, në Mitrovicë, pa autorizim ka poseduar substancë 

narkotike, ashtu që, derisa ishte duke e drejtuar automjetin e tij nga shkolla “M.” në drejtim të 

qytetit, përballë objektit të fakultetit, njësia regjionale policore me rastin e një kontrolli të 

rregullt, ka ndaluar automjetin e markës “G. V”, ngjyrë të bardhë, me targa..., të cilin e 

drejtonte R.SH., e në automjetin e të cilit gjendeshin edhe personat e mitur G.S. dhe A.A. ku 

pas bastisjes së automjetit, në dyshemen e automejtit tek ulësja e parë e pasagjerit, është gjetur 

një qese e vogël me substancë narkotike - marihuanë (kanabis), e cila përmban 

tetrahidrokanabinol (THC), me peshë prej 2.89 gram, e cila edhe është sekuestruar nga ana e 

policisë.  

 

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

ose analoge, të parashikuar nga neni 275 par. 2 të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPRK i vitit 2013).  

 



 Numri i lëndës: 2019:261308 
 Datë: 13.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01020488 
 

2 (9)  

   
2
0
1
9
:2
6
1
3
0
9

 

Andaj Gjykata në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73 e 275  të KPRK-së, dhe nenit 

365, 450, 463 të KPP-së, e:  

 

GJYKON 

 

1. Dënim me gjobë në shumë prej 1000€ (një mijë euro) të cilën gjobë është i obliguar ta 

paguajë që të filloj ta paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. I njëjti dënimin me gjobë mund ta paguaj në këste, dhe atë në tre (3) 

këste të barabarta, më së largu deri me datën 5 të muajit vijues. Mundësia e pagesës me 

këste do të revokohet nëse i akuzuari nuk e paguan këstin me kohë. Nëse i akuzuari nuk e 

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

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

të llogaritet me 20 (njëzetë) euro gjobë. 

 

2. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 50€, 

ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

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

KPP-së, ndaj të akuzuarit urdhërohet edhe: Konfiskimi i sendeve dhe atë:  

a. Substanca narkotike e cila përmban Kanabis (Marihuanë), që përmban 

Tetrahidrokanabinol (THC), me peshë 2.89 gram.  

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

 

A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë 

PP.II.nr.2156/2019, të datës 11.11.2019, ndaj të akuzuarit R.SH., për shkak të vepres penale: 

Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga 

neni 269 par. 1 të KPRK-së.  

 

Gjykata e ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 03.03.2020 dhe 

01.07.2020, ashtu që në këto seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale. Po 

ashtu, në këto seanca, në cilësinë e dëshmitarit janë dëgjuar A.A., G.S.dhe dhe Z.Z., janë 

administruar provat materiale dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Rikualifikimi i veprës penale:  

Gjykata, në mbështetje të nenit 360 të KPP-së, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, e ka 

rikualifikuar veprën penale ndaj të akuzuarit, ashtu që të akuzuarin e ka shpallur fajtor për 

veprën penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, të 

parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-së të vitit 2013. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare fillimisht e ka precizuar përshkrimin e gjendjes 

faktike, ashtu që në rreshitn e gjashtë, në vend të fjalës “udhëtares G.S.” duhet të jetë 

“udhëtares A.A.”. Tutje ka deklaruar se pas provave të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor 

dhe dëgjimit të dëshmitarëve G.S.dhe A.A. në tërsi janë vërtetuar pretendimet e prokurorisë dhe 
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është vërtetuar se, i akuzuari R.SH., ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Andaj, i ka 

propozuar gjykatës që ta shpall fajtor dhe me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të 

merr parasysh rrethanat rënduese, dhe atë: se këto vepra janë në rritje e sipër në Kosovë, 

sidomos te moshat e reja dhe faktin se këto vepra e rrezikojnë shëndetin e të tjerëve. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se edhe më tutje e ndiej veten të pafajshëm në 

këtë çështje penale dhe se marihuna nuk është gjetur tek unë, pavarësisht se është gjetur në 

veturën time, unë nuk e di se e kujt ka qenë, andaj e ka lutur gjykatën që të liroj nga akuza.  

 

Provat e administruara: 

Gjykata, gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike ka dëgjuar dëshmitarët: A.A., G.S.dhe F.T., ka administruar provat materiale si 

në vijim: Vërtetimi mbi sendet e sekuestruara, datë 19.01.2019; Raporti i ekspertimit i 

Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, nr.AKF/2019-0149/2019-127, i datës 29.05.2019; Një 

fotografi e evidentuar si D#1.  

 

Dëshmitarja A.A. në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, me datë 03.03.2020, 

e lexuar me pajtimin e palëve në seancën e datës 01.07.2020, mes tjerash ka deklaruar se, atë 

natë unë kam qenë te G. dhe dikur rreth orës 21:00, kemi dalur me G. dhe tek shkolla “M.” na 

ka marr me veturë R.. Kemi hyur në veturë dhe jemi nisur në drejtim të qytetit me pi kafe. 

Rrugës, G. posa i ka parë policinë ma ka gjuajtur një qese mua, e në të cilën unë nuk e kam 

ditur çka ka. Qesja ka ra në karrik dhe në momentin kur na ka ndalur policia, na ka kontrolluar 

dhe e kanë gjetur atë qese. Atë qese R. ia ka dhënë G. kur ne kemi hypur në veturë. Pastaj 

policia na kanë shoqëruar në stacionin policor. Një deklaratë të ngjajshme e kishte dhënë edhe 

në polici, me datë 19.01.2019, e të cilën e ka konfirmuar edhe në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Dëshmitarja G.S., në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, me datë 01.07.2020, 

në praninë e përfaqësuesit ligjor – prindit A.S., mes tjerash ka deklaruar se atë ditë, unë dhe A., 

jemi takuar me R. te shkolla “M.”, në Mitrovicë, i cili ka qenë me veturë, ngjyra e bardhë, unë 

jam ulur në ulësen mbrapa të veturës ndërsa A., ka hypur në ulësen përpara, pastaj kemi 

vazhduar në drejtim të qytetit, ku përballë fakultetit na kanë ndalur policia. Fillimisht na kanë 

pyetur a keni diqka të paligjshme, pastaj na ka thënë dilni nga vetura dhe e kanë kontrolluar 

veturën. Gjatë kontrollimit në ulësen përpara të pasagjerit e kanë gjetur një qese me marihuanë, 

e pastaj e kanë thirrur një njësi tjetër dhe na kanë dërguar në stacion policor. Unë nuk përdori 

substanca dhe qesja  e gjetur në veturë ka qenë e R. Një deklaratë të ngjajshme e kishte dhënë 

edhe në polici, me datë 19.01.2019. 

 

Dëshmitari F.T., në dëshminë e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, me datë 03.03.2020, e 

lexuar me pajtimin e palëve në seancën e datës 01.07.2020, mes tjerash ka deklaruar se, ditën 

kritike Njësia për Reagim të Shpejtë - NJRSH, e ka ndalur veturën e të akuzuarit dhe gjatë 

kontrollës, ajo njësi ka gjetur një qese më lëndë të dyshuar narkotike dhe këta persona i kanë 

shoqëruar në stacionin policor. Në sipas procedurave standarte e kemi marrur atë substancë dhe 

e kemi dërguar në laborator, ku është konstatuar se është substancë narkotike.  

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari R.SH. nuk e ka paraqitur mbrojtjen e tij, respektivisht 

është mbrojtur në heshtje. Ndërsa në deklaratën në polci, mes tjerave ka deklaruar se atë ditë 

jam takuar me G. dhe një shoqe të saj, te shkolla “M.”. Duke vazhduar për në qytet, në 

momentitn që na kanë ndalur policia, G., e cila ka qenë ulur mbrapa, e ka hudh një qese 

përpara te shoqja e saj, dhe i ka thënë haje, ajo vajza vetëm është trishtu dhe thoshte jo jo. Pasi 
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na kanë kontrollu policia, te këmbët ku ka qenë ulur ajo vajza e kanë gjetur marihuanen. Ajo 

qese nuk ka qenë e imja.   

  

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët, ka administruar provat materiale, pretendimet e palëve, 

gjykata ka vërtetuara gjendjen faktike si në dispozitiv. 

 

Për gjykatën nuk ishin kontestuese faktet në vijim:  

 Se me datë 19.01.2019 i akuzuar, rreth orës 21:00 në afërsi të shkollës “M.” në Mitrovicë, 

ishte takuar me dëshmitaret G.S.dhe A.A. 

 Të dy dëshmitaret ishin hypur në veturën, të cilën e vozistë i akuzuari, dhe ishin nisur në 

drejtim të qytetit. 

 I akuzuari R.Sh., natën kritike, ishtë duke e vozitur një veturë “G. V”, ngjyrë e bardhë, me 

targa.... 

 Derisa ishin duke lëvizuar në drejtim të qytetit, përballë objektit të fakultetit, policia i 

kishte ndalur veturën, ku ishte i akuzuari dhe dy dëshmitaret. 

 Gjatë kontrollimit të veturës, në pjesën te këmbët e pasagjerit të ulëses së parë ishtë gjetur 

një qese me substancë narkotike - marihuanë, e cila përmban tetrahidrokanabinol (THC), 

me peshë prej 2.89 gram, e cila substancë ishte konfiskuara nga ana e policsë. 

Asnjëra prej këtyre fakte nuk ishin kontstuese mes palëve. Përveç që nuk ishin kontestuese mes 

palëve, të njëjtat gjenin mbështetje edhe në provat e tjera të administruara në shqyrtimin 

gjyqësor. Këto fakte i kanë pohuar edhe dëshmitarët por edhe vetë i akuzuari në deklartën në 

polici. Pra, edhe i akuzuari edhe dëshmitaret e kanë pohuar faktin se natë kritike rreth orës 

21:00, janë takuar të shkolla “M.” në Mitrovicë, ku i akuzuari ka qenë me vëturen e tipit “G. 

V”, dhe aty në veturë kanë hypur edhe dy dëshmitaret, e që së bashku janë nisur në drejtim të 

qytetit.  

 

Tutje, edhe i akuzuari edhe dëshmitaret e kanë pohuar faktin se duke shkuar për qytet, i kanë 

ndalur policia, me ç`rast gjatë kontrollimit, në pjesën përpara, tek këmbët e pasagjerit në ulësen 

e parë është gjetur një qese me marihuanë. Pra, se qesja është gjetur aty, e ka pohuar i akuzuari 

në deklaratën e dhënë në polici, e cila deklaratë është marr në respektim të dispozitave ligjore 

sipas KPP-së. Për më tepër ky fakt vërtetohet edhe nga Vërtetimi mbi sendet e sekuestruara, 

datë 19.01.2019, nga i cili konstatohet se nga i akuzuari është sekuestruar një qese e dyshuar si 

substancë narkotike. 

 

Nuk ishte kontestuese as fakti se qesja e gjetur në veturën e të akuzuarit ishtë substancë 

narkotike – marihuanë. Po ashtu, ky fakt vërtetohet edhe nga Raporti i ekspertimit i Agjencisë 

së Kosovës për Forenzikë, nr.AKF/2019-0149/2019-127, i datës 29.05.2019, ku është 

konstaruar se, sipas përbërjes kimike, qesja e gjetur në veturën e të akuzuarit, e evidentuar si 

dëshmia D#1, përmban Kanabis (Marihunë), e cila përmban tetrahidrokanabinol (THC), me 

peshë 2.89 gram. Kësaj eksperitizë gjykata i ka besuar në tërsi, ngase përveç që nuk është 

kundërshtuar nga palët, e njëjta është hartuar nga një institucion kompetent dhe profesional në 

ekzaminimn e substancave narkotike duke i përshkruar karakteristikat e evidentuar në mënyrë 

të qartë, dhe si e tillë nuk është kundërshtuar nga i akuzuari. 

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti se e kujt ishte substanca narkotike, rspektivisht 

qesja me kanabis, e gjetur në veturën që e voziste i akuzuari, respektivisht a ishte e të akuzuarit 

apo jo.  
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Gjykata nga provat e administruar ka vërtetuar faktin qesja me kanabis, e gjetur në veturën e të 

akuzuarit ishte e të akuzuarit R.SH..  

 

Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga dëshmia e dëshmitares A.A. e cila në deklaratën në 

shqyrtim gjyqësor, në lidhje me këtë rrethanë, në pyetjen e prokurorit “Ju a e keni pare se ku e 

ka marrë G. qesen të cilën jua ka gjuajtur juve”, kishte deklaruar: “atë qese e ka marr nga R., 

gjegjësisht R. atë qese ia ka dhënë G. kur ne kemi hyp në veturë”. Këtë fakt, në mënyrë të 

ngjajshme dëshmitarja A.A. e kishte pohuar edhe në deklaratën në polici, ku ka deklaruar: “..e 

kam parë me syt e mi këtë personin R.SH.n kur ia ka japur në dorë marihuanen G. dhe në 

momentin kur na kanë ndalur policia G. e ka hedhur drogen në drejtim timin..”  

 

Gjykata i ka besuar dëshmisë së dëshmitarës A.A. të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, ngase e ka 

pershkruar ngjarjen në mënyrë kronologjike, e përveç kësaj edhe kishte mbështetje në provat e 

tjera dhe përputhej në tërsi me deklartën e dhënë në polici nga kjo dëshmitare. 

 

Ky deklarim i kësaj dëshmitareje kishte mbështetje edhe në dëshminë e dëshmitares G.S., e cila 

në shqyrtimin gjyqësor në lidhje me këtë rrethanë ka deklaruar: “ajo qese nuk ka qenë e imja, 

ka qenë e R.”. Këtë fakt e kishte pohuar edhe në deklaratën në polici, datë 19.01.2019, ku ka 

deklaruar: “Gjatë kontrollit në makinë, afër te këmbët e shoqes time ka qenë një qese me 

marihuanë të cilën mua ma ka jep në dorë R...”, e të cilin pohim e ka deklaruar në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor në rastin kur prokuroria ia ka rikujtuar këtë pjesë të deklaratës. Po ashtu, 

edhe në pyetjen e policit se e kujt ka qenë marihuana, dëshmitarja është përgjigjur: “e R.SH.t”.  

 

Pra, të dy dëshmitaret në dëshmitë e tyre, si në shqyrtimin shyqësor, poashtu edhe në deklaratat 

në polici, e theksojnë faktin se atë natë, derisa ishin duke lëvizuar në drejtim të qytetit, i 

akuzuari R., ia kishtë dhënë një qese dëshmitares G., e cila posa i kishte parë policinë, e kishte 

hedhur atë qese në drejtim të ulëses së parë të pasagjerit, ku edhe është gjetur nga policia.  

 

Gjykata iu ka besuar dëshmive të këtyre dëshmitarëve ngase ato ishin të njëjta, e përveç kësaj 

këto dëshmitare e përshkruajnë pothuajse në mënyrë të njëjtë ngjarjen dhe se nuk kishte 

kundërthënie mes deklarimeve të tyre. Poashtu, dëshmitë e këtyre dy dëshmitarëve përputhen 

në tërsi edhe me faktet e tjera dhe atë: vendin ku është gjetur qesja, ngase të dy dëshmitarët 

kanë deklaruar se qesja është gjetur në dyshemen e veturës, në pjesën te këmbët e pasagjerit të 

ulëses së parë, pastaj përputhen me formen dhe materialin, ngase të dy dëshmitarët kanë 

deklaruar se ajo ka qenë një qese, e po ashtu edhe me vendin dhe mënyrën se si janë ndalur nga 

policia dhe si janë kontrolluar, e që konfirmohet nga raporti policor dhe dëshmia e dëshmitarit 

– policit F.T.. Andaj, nga këto prova të administruar, është vërtetuar në mënyrë të 

pakontestueshme se qesja e gjetur në veturën që e vozite i akuzuari, ishte e të akuzuarit R.SH..  

 

Gjykata e vlerësoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit, respektivisht pretendimit të tij se ajo 

substancë nuk ka qenë e tij, por e dëshmitares G.S., të pohuar në deklartaën në polici, mirëpo 

gjykata nuk i ka besuar mbrojtjes së të akuzuarit ngase, përveç që nuk ishte në harmoni me 

provat e tjera, ky deklarim kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale.  Asnjë nga 

provat e administruar nuk e mbështesin pretendimin e të akuzuarit se qesja ka qenë e 

dëshmitares G. Për më tepër, i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor, megjithëse i ka kundërshtuar 

deklarimet e dëshmitareve nuk ka sqaruar se cilat pjesë dhe në lidhje me çka i kundërshton ato 

deklarata.  

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 
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pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-së të vitit 

2013. 

 

Sipas kësaj dispozite, pra sipas par. 2 të nenit 275 të KPRK-së, është përcaktuar: “Kryesi që 

kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe i cili posedon më pak se tre (3) 

gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në një (1) vit”. Pra, elementet inkriminuese të kësaj vepre penale janë 

përcaktuar në par. 1 të nenit 275, i cili përcakton: “Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, 

substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) 

vjet”.  

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë përtej çdo dyshimi vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale ashtuqë ditën kritike, datë 

19.01.2019, rreth orës 21:00, derisa ishte duke lëvizur me veturë në drejtim të qytetit, kishte 

poseduar substancë narkotike – Kanabis (Marihuanë), në sasi prej 2.89 gram, e për të cilën 

substancë nuk kishte pasur autorizim për posedimin e së njëjtës. Po ashtu, Gjykata gjen se, 

veprimet e të akuzuarit të përshkruara si me lartë, pra posedimi i kësaj substance, ka qenë 

haptazi e kundërligjshëm, dhe atë në kundërshtim me Ligjin nr.02/L-128 për Barnat Narkotike, 

Substancat Psikotrope dhe Prekrusorë. Gjykata, rikujton se veprimet e të akuzuarit në këtë rast 

janë të sanksionuara me ligj si vepër penale të përcaktuara, si: Posedim i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-

së, e për të cilën vepër, me të njëjtin nen, është përcaktuar edhe sanksioni penale dhe atë, 

dënim me  gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast 

kishte vepruar me dashje direkte, ashtuqë edhe pse ishte i vetëdijshëm se nuk ka autorizim për 

posedimin e kësaj substance narkotike, dhe e ishte në njohuri se është e ndaluar me ligj 

posedimin e të njëjtës, kishte poseduar atë substancë në veturën e tij, dhe në këtë mënyrë ai 

ishte i vetëdijshme se veprimet e tij kishin shkatuar pasojat e ndaluara.   

 

Prandaj, si përfundim gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar 

për tej çdo dyshimi se i akuzuari  ka kryer veprën penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-së. 

 

Rikualifikimi i veprë penale: 

Prokuroria e ka akuzuar R.SH., për veprën penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 269 par. 1 të KPRK-së.  

 

Gjykata i ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktit të ngjarjes, 

provave që janë deponuar dhe që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor dhe si rezultat ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Kjo për arsye se, para. 1 i nenit 269 të KPRK-së, kualifikim ligjor i prokurorisë për të 

akuzuarin, i cili është i njëjtë në të gjitha aspektet me nenin 275 të KPRK-së të vitit 2013, 

përcakton: “Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet”. Ndërsa, par. 2 i këtij nenit 

thotë: “Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe i cili posedon 
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më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike ose analoge 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”. 

 

Pra, nuk ka dyshim se veprimet e të akuzuarit, në tërsi i përgjigjen elementeve të kësaj vepre 

penale nga ky paragraf. Megjithatë, KPRK-ja, në paragrafi 2, e ka cilësuar si vepër më të lehtë 

në rastin kur kryerësi e kryen këtë vepër për herë të parë dhe sasia e substancës është më pak se 

tre (3) gram.  

  

Në rastin konrekt, gjykata e ka rikualifikuar ngase në veprimet e të akuzuarit, megjithëse janë 

manifestuar elementet e veprës penale nga par.1 i këtij nenit, në rastin konkret janë plotësuar 

kushtet ligjore për t`i kualifikuar veprimet e të akuzuarit në paragrafi 2, si paragraf i cili në tërsi 

i përfshin veprimet e të akuzuarit. Kjo për fakti se, sipas paragrafi 2, për të kryer këtë vepër 

penale, duhet të përmbushen dy elemente në mënyrë kumulative, dhe atë: a. kryerësi duhet që 

këtë vepër ta ketë kryer për herë të parë, pra nuk duhet të jetë recidivist; dhe, b. sasia e 

sbubstancës narkotike duhet të jetë më pak se tre gram.  

 

Në rastin konkret, gjykata konstaton se janë plotësuar në tërsi këto dy elemente, në mënyrë që 

veprimet e të akuzuarit të kualifikuahen në paragrafin 2 të nenit 275 të KPRK-së. Kjo pasi që i 

akuzuari R.SH., në bazë të provave të siguruar, respektivisht nga shkresa PN.nr.1675/2020, 

datë 02.07.2020, të lëshuar nga Gjyakata Themelorë në Mitrovicë - Dega në Vushtrri, 

konstatohet se, ndaj të akuzuarit R.SH., nuk zhvillohet ndonjë procedurë penale. Pra, sipas 

kësaj shkrese, gjykata konstaton se kjo është hera e parë që i njëjti është akuzuar për substancë 

narkotike, me çka edhe plotësohet kushti i parë, që kryerësi mos të ketë kryer vepra tjera 

penale. Ndërsa, nga ekspertiza e AKF, e edhe përshkrimi i gjendjes faktike në dispozitiv të 

aktakuzës, është kostatuar se substanca narktotike e gjetur tek i akuzuari ka qenë 2.89 gram, 

pra më pak se 3 gram, çka plotësohet edhe kushti tjetër, që sasia e narkotikut të jetë më pak se 

tre gram, për ta kualifikuar në paragarfi 2 të nenit 275, i cili paragarf, përfundimisht është më i 

favorshëm për të akuzuarin, në aspektin e sanksionit penal.  

 

Gjykata,  pas mbajtje së shqyrtimit gjyqësor e ka rikualifkuar vepër penale, ashtuqë nga vepra 

penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, të 

parashikuar nga neni 269 par. 1 të KPRK-së, kualifikim ligjor i prokurorisë, është rikualifikuar 

në vepër penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, të 

parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-së të vitit 2013. Ky rikualifikim është mbështetur në 

kuptim të nenit 360 par. 2 të KPP-së, ku thuhet: “Gjykata nuk detyrohet me propozimet e 

prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të veprës penale”.   

 

Po ashtu, gjykata e ka ndryshuar edhe kodin penal të aplikueshëm, ngase në rastin konkret, 

vepra penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor me këtë aktgjykim, është kryer me datë 

19.01.2019, e që në fuqi ka qenë Kodi nr.04/L-082 Penal i Repulikës së Kosovës. Andaj, në 

kuptim të nenit 3 par. 1, të këtij Kodi, ku thuhet se: “Ndaj kryesit zbatohet ligji që ka qenë në 

fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale”. Atëherë, gjykata e ka zbatuar këtë Kod, i cili ka 

qenë në fuqi në kohën e kryerjes së kësaj vepre penale. Megjithatë, gjykata konstaton se, neni 

275 i KPRK-së të vitit 2013, është i njëjtë në të gjitha elementet me veprën penale nga neni 

269 të KPRK-së, i vitit 2019.  

Në këtë rast, pas rikualifikimit ligjore, gjykata e ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike 

për të akuzuarin në raport me veprën penale. Gjendja faktike është ndryshuar pas adminsitrimit 

të të gjitha provave dhe për arsyen se nuk është provuar përshkrimi në aktakuzë sipas 

prokurorisë, e në veçanti pasi që është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për herë 
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të parë dhe sasia e narkotikut ka qenë nën 3 gram, elemente këto esenciale të figurës së veprës 

penale sipas kualifikimit ligjor të bërë nga prokuroria.  

 

Gjykata, në përshkrimin e gjendjes faktike nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës 

penale, nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale lidhur me kohën, vendin, të akuzuarin, përveç 

se ka ndryshuar rrethanat nën të cilat është zhvilluar kjo ngjarje. Andaj, gjykata e ka përshkruar 

gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Andaj, gjykata duke u mbështetur në faktet dhe provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, 

të cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhmëri njëra me tjetërën ka ardhur në 

përfundim se, i akuzauri R.SH., e ka kryer veprën penale: Posedim i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, të parashikuar nga neni 275 par. 2 të KPRK-së të vitit 

2013, dhe për këtë vepër e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar sipas ligjit.  

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

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

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 73 të KPRK-së të vitit 

2013. Gjykata, si rrethanë rënduese për të akuzuarin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë 

penale, që gjykata ka vërtetuar se i akuzuari ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër 

penale, i aftë për t’i kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje 

direket. Gjithashtu, si rrethanë rënduese është marrë parasysh edhe fakti se këto vepra penale 

janë në rritje e sipër si dhe fakti se këto vepra e dëmtojnë shëndetin e tjerëve . Ndërsa, si 

rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar rrethant personale, moshën e re, e që shumë më lehtë 

mund të bie nën ndikimin e rrethit shoqëror.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës 

së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit 

shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 41 të KPRK-së. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi, 

pasi që në aktakuzë nuk kishtë të propozuar palë të dëmtuar.   

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimin e viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPP-së nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 
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P.nr.1215/2019 dt.13.07.2020 

2019:261308, 13.07.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        ________________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


