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Numri i lëndës: 2020:104250 

Datë: 25.10.2022 

Numri i dokumentit:     03566475 

 

P.nr. 469/20 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICE, DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i Përgjithshëm 

– Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore 

Nazmije Maxhera, duke vendosur në çështjen penale kundër të pandehurit F. B. te cilin sipas 

detyrës zyrtare e mbron Av. Kada Bunjaku Perçuku, për shkak të veprës penale “Posedim i pa 

autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope ose analoge” nga neni 269 par 1 te KPRK-se, 

duke vendosur sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.927/20 te dt.26.08.2020, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor të 

datës 19.10.2020, ne prani e të pandehurit, mbrojtëses se tij, prokurorit te shtetit me dt. 

19.10.2020 ka shpallur kurse me dt. 25.10.2020 përpiloj këtë:          

                                                         

AKTGJYKIM 

 

I PANDEHURI: F. B. nga i ati Sh., e ëma H. i gjinisë N., i lindur me datë ... me nr. personal ...., 

në fshatin S. i U. – V. ku edhe banon i pa martuar,  ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R    

 

SEPSE: Me datën 13.02.2020 rreth orës 15:52 min, ne Vushtrri, ne rrugën "P. S." i pandehuri 

F.B. është ndaluar nga policia e Kosovës, ku gjate kontrollit tek i njëjti ne xhepin e pantallonave 

është gjetur një qese e tejdukshme me substance narkotike te llojit Marihuane qe përmban 

Terahidrokanabinol (THC),me peshe te përgjithshme prej 0.73 gram, e qe te njëjtën e ka 

poseduar pa autorizim.  

  

- Më këtë ka kryer veprën penale “Posedim i pa autorizuar i narkotikëve substancave 

psikotrope ose analoge” nga neni 269 par. 1 të KPRK-së.   

 

Andaj gjykata në kuptim të neneve 4, 21, 38, 42, 43, 69, 70, dhe nenit 269 par 1, të KPRK-së, si 

dhe në bazë të nenit  365, 453, të KPP-së të pandehurit i shqipton:   

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Me te cilin te pandehurit i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësi prej njëqind euro (100€), i cili 

dënim – gjobë do te ekzekutohet ne afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  
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Nëse i pandehuri nuk mundet apo nuk do te paguaj gjobën, e njëjta i shndërrohet ne dënim burgu 

duke llogaritur një ditë burgu me njëzet euro (20€), dhe kumulativisht,   

 

DENIM ME BURG 

 

Me te cilin gjykata te pandehurit i shqipton DENIM BURGU ne kohëzgjatje prej tridhjetë 

(30) ditësh.    

  

Shpenzimet procedurale mbesin ne barrën buxhetore te kësaj gjykate (neni  453 p. 4 i KPP-së).     

 

Sasia e materies psikotrope, prej 0.73 gram, konfiskohet, ( neni 269 par 3 KPRK-së).   

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën PP-II-

nr.927/20 të datës 26.08.2020, kundër të pandehurit F.B. nga V. , për shkak te veprës penale: 

“Posedim i pa autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope ose analoge” nga neni 269 par 1 

të KPRK-së.    

 

Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë  me datë 19.10.2022 ku në 

këtë seancë gjyqtari i vetëm gjykues e ka njoftuar te pandehurin me të drejtat e tij në këtë çështje 

penale. Te pandehurit i  është lexuar aktakuza PP II nr. 927/20 e dt. 26.08.2020 nga ana e 

prokurorit te shtetit dhe i njëjti është deklaruar se e kupton ne tërësi aktakuzën.    

 

Lidhur me pranimin e fajësisë i pandehuri ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë sipas aktakuzës 

se Prokurorisë Themelore ne Mitrovice.   

 

 Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 19.10.2022, Prokurori i Shtetit ne fjalën hyrëse ka deklaruar se 

mbetet ne tërësi sipas aktakuzës me te njëjtat propozime për nxjerrjen e provave.   

 

Mbrojtësja e të pandehurit në fjalën hyrëse ka deklaruar se  gjate shqyrtimit gjyqësor e 

sidomos pas dëgjimit te ekspertit te psikiatrisë forenzike do te vërtetohet qe i pandehuri nuk ka 

qene ne gjendje qe ti kuptoj veprimet dhe pasojat pasi qe edhe tani shihet se i njëjti nuk është ne 

gjendje ti kuptoj këto veprime, me detalisht pas deklarimit te ekspertit do te deklarohemi sërish. 

 

 

I pandehuri ne fjalën hyrëse ka deklaruar se pajtohet ne tërësi me deklarimet e mbrojtëses se tij. 

 

Kurse ne fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit ka deklaruar se e ndryshon përshkrimin, 

dispozitivin e aktakuzës ashtu qe i pandehuri ne vend se siç qëndron ne aktakuze ku i është vene 

ne ngarkese 1.73 gram, duhet te qëndroj 0.73 gram. Ne cilësi te prokurorit ne baze te provave te 

nxjerra gjate këtij shqyrtimi mbes sipas aktakuzës me gjendjen faktike te ndryshuar, duke marre 

për baze edhe anën psikologjike te problemit, atë ia le gjykatës qe ta vlerësoj ndërsa gjykatës i 

propozoj qe te pandehurin ta shpalle fajtore dhe ta dënoj sipas ligjit. Sa i përket kualifikimit, i 



 Numri i lëndës: 2020:104250 
 Datë: 25.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03566475 
 

3 (6)  

   
2
0
2
0
:1
0
4
2
5
1

 

njëjti mbetet i pandryshuar sepse edhe kur është ngritur aktakuza prokurori ka pasur për baze 

evidencën penale te te pandehurit F. B. ku shihet se i njëjti është recidivist.  

Mbrojtësja e të pandehurit ne fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se tani pas thënies se fjalës 

përfundimtare te prokurorit te shtetit i cili beri përmirësime vetëm sa i përket peshës se 

substancës se sekuestruar nga i pandehuri, ne harmoni me ekspertizën e AKP-se, unë përsëri i 

propozoj gjykatës qe duke u bazuar ne ekspertizën e ekspertes mjekësore për te pandehurin te 

shqiptohet vetëm një mase e detyrimit te trajtimit te detyruar psikiatrik ne liri, kurse sa i përket 

kualifikimit te veprës penale me te cilin i njëjti është akuzuar nga neni 269 par.1 i KPRK-se, unë 

i propozoj gjykatës qe për te pandehurin nuk janë plotësuar kushtet qe i njëjti te akuzohet nga 

neni 269 par.1, pasi qe prokurori ne mënyrë te përgjithësuar tha qe i pandehuri është recidivist 

mirëpo kjo gjykate nuk ka sjellë prova siç kërkohet me këtë dispozitë ligjore qe i njëjti është i 

gjykuar me aktgjykim te plotfuqishëm për vepra penale qe kane te bëjnë me përdorimin, 

posedimin e substancave narkotike, andaj gjykatës i propozoj qe ndaj te njëjtit ti shqiptohet 

vetëm masa e trajtimit te detyrueshëm psikiatrik ne liri.  

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se unë s’po di se çka me thane, jo nuk bëj ma 

këso vepra, dhe nëse me mundësohet do te shkoj te mjeku.   

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor dt. 27.09.2022 dhe 19.10.2022, përveç provave direkte përmes 

dëgjimit te dëshmitareve dhe te pandehurit ka nxjerre dhe ka ekzaminuar provat te cilat edhe 

gjenden ne shkresat e lendes si: raporti i oficerit i dt. 13.02.2020; Raporti i policit i dt.06.06.2020; 

shënimin zyrtar dt. 13.02.2020; vërtetimin mbi sekuestrimin e sendeve dt. 13.02.2020; 

procesverbalin mbi marrjen në pyetje të dyshuarit i datës:13.02.2022; memorandumi zyrtar i dt. 

13.02.2020; raporti i ekspertimit nga agjencia e Kosovës për forenzikë i dt. 11.03.2020; ne tri 

shtojca, fotodokumentacioni  si dhe ekspertiza e ekspertes se forenzikes psikiatrike. 

Nga raporti i ekspertimit te Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, gjykata ka vërtetuar llojin e 

materies psikotrope si dhe peshën e sajë 0.73 gram.  

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin po ashtu vërtetohet se te pandehurit i ishte sekuestruar sasia e 

marihuanes qe fillimisht ishte vlerësuar me peshë rreth 0.90 gram.   

Nga fotodokumentacioni vërtetohet se kjo sasi e marihuanes kishte qen e mbështjell ne një qese 

plastike ashtu qysh edhe është vërtetuar edhe nga raportet policore si dhe nga dëshmia e 

dëshmitarit paraqitur ne shqyrtim gjyqësor.   

 

Gjatë procedurës se nxjerrjes dhe ekzaminimit te provave, përmes dëgjimit të dëshmitarit F. F. 

ne seancën e shqyrtimit gjyqësor te mbajtur me datë 27.09.2022, dëshmitari ka deklaruar se është 

polic dhe atëherë ka qenë polic-hetues. Sa i përket këtij rasti ka deklaruar se me sa i kujtohet 

ngjarja ka ndodhur ne rrugën “P. S.”, ne V. Gjate kontrollës tek i pandehuri është gjetur një qese 

e tejdukshme e plastikes me përmbajtje te dyshimtë, ku pasi e kemi dërguar ne ekspertize e kemi 

vërtetuar se është marihuane. Lënda narkotike ka qene ne trup, me sa me kujtohet ne xhep te 

jaknes e ka pasur por qe është munduar ta hedhe poshtë. 

 

Gjetjet e Gjykatës lidhur me faktet  
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Kjo Gjykatë konsideron se përtej çdo dyshimi, pas administrimit të provave në shqyrtimin 

gjyqësor, vërtetohet kjo gjendje faktike: se i akuzuari me date kohe dhe vende si ne dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, kishte pasur ne xhep një sasi marihuane siç u përshkrua edhe me sipër . Siç 

vërtetohet nga shkresat e lendes përmbajtja e materies  narkotike ishte ne sasi prej 0.73 gram e 

cila edhe ishte sekuestruar. Nga ana tjetër i akuzuari nuk kishte provuar me asgjë se kjo sasi te 

cilën ishte munduar ta hedh nga xhepi, nuk i përkiste te akuzuarit. I akuzuari vetëm ka mohuar 

fajësinë por nuk ka paraqitur as një prove te vetme me te cilën do te vërtetohej se i njëjti nuk ka 

kryere veprën penale e cila i vihej ne barre me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Mitrovicë.   

 

Faktet jokontestuese 

Jo kontestuese ka qene se i akuzuari ka pasur ne posedim te pa autorizuar lenden narkotike te 

përshkruar me sipër. Jo kontestuese ka qen se sasia e lendes narkotike ishte 0.73 gram. Jo 

kontestuese ka qen edhe fakti se i pandehuri është sjell nga qendra korrektuese ne D. ku ishte ne 

vuajtje te dënimit për vepër penale te ngjashme. Po ashtu edhe nga informacionet e personit 

rezulton se i akuzuari njihet për këtë kategori te veprave penale.  Kjo vërteton edhe faktin se 

kualifikimi juridik i veprës penale nga ana e Prokurorisë nuk përmban ndonjë te metë por qe ne 

fakt i përgjigjet  edhe gjendjes se vërtetuar faktike.   

 

Faktet kontestuese 

Deri sa prokuroria ka ofruar provat e cekura me sipër dhe pas nxjerrjes se tyre ka kërkuar qe i 

akuzuari te shpallet fajtor dhe te dënohet sipas ligjit, i akuzuari gjatë gjitha fazave te procedurës 

e ka mohuar fajësinë për veprën penale për te cilat ishte akuzuar pa ofruar as një argument te 

vetëm. Gjatë shqyrtimit gjyqësor te dt. 19.10.2022 i akuzuari është mbrojtur ne heshtje.  

 

Si i ka zgjedhur Gjykata faktet kontestuese  

Bazuar ne provat e nxjerra gjatë seancave te mbajtura, sidomos përmes dëgjimit  direkt te 

dëshmitarit si dhe provave tjera qe gjenden ne shkresat e lendes, gjykata pa mëdyshje ka vërtetuar 

se i akuzuari edhe pse e ka kontestuar fajësinë dhe ishte deklaruar i pa fajshëm, ne veprimet e 

tija gjenden te gjithë elementet e veprës penale “Posedim i pa autorizuar i narkotikëve 

substancave psikotrope ose analoge” nga neni 269 par 1 te KPRK-se.   

Mbrojtësja e te pandehurit ka pretenduar se te i pandehuri mund te përjashtohet përgjegjësia 

penale andaj gjykata ka caktuar ekspertin e forenzikes psikiatrike.  

Ekspertja e forenzikes psikiatrike ne seancën e dt. 19.10.2022 ka deklaruar se ekspertiza ne rastin 

konkret është përpiluar nga tre ekspert te psikiatrisë forenzike ne baze te ekzaminimit direkt. 

Gjate ekzaminimit është vërejtur qe F. vuan nga një çrregullim mendore i cili sipas klasifikimit 

ndërkombëtare te sëmundjeve klasifikohet si retardim i lehte mendor, gjendja e tij ka ekzistuar 

edhe para kryerjes se veprës për te cilën akuzohet dhe ka sëmundje kronike me mundësi te 

përkeqësimit te gjendjes. Një gjendje e tille karakterizohet me kapacitete te kufizuara kognitive, 

pamundësi te kontrollit te veprimeve te tij, aftësia mjaft e zvogëluar e te qenurit i vetëdijshëm 

për veprime te imponuara nga te tjerët pra është mjaft sugjestiv nga ajo çfarë i thonë te tjerët pra 

bije nen ndikimin e te tjerëve pra si përfundim ne momentin kur ai ka kryer veprën penale, aftësia 

e tij për te kuptuar dhe kontrolluar veprimet e tij ka qene esencialisht e zvogëluar, andaj edhe 

çdo deklarate e tij gjate procesit gjyqësor duhet te merret si e kufizuar, dhe se deponimet e tija 

mund te kenë te meta.  Si çrregullim mendorë është diçka qe ka ekzistuar edhe para kryerjes se 

veprës penale pra nuk ka te beje me përdorimin e narkotikeve. 
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Nga këto konstatime  te ekspertes gjykata ka vërtetuar se te i akuzuari nuk përjashtohet 

përgjegjësia penale por qe kjo përgjegjësi është esencialisht e zvogëluar për shkak te 

ngadalësimit gjegjësisht prapambetjes se te pandehurit ne zhvillim mendor.   

 

Vlerësimi sipas ligjit i provave nga ana e Gjykatës 

 

Me dispozitat e nenit 269 par 1 te KPRK-së është rregulluar si vijon se:  Kushdo që pa autorizim 

posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një 

(1) deri në tre (3) vjet.     

Sipas provave te administruara, dëgjimit te dëshmitareve, dhe ekzaminimit te provave te tjera 

gjykata pa mëdyshje ka vërtetuar se i akuzuari kishte poseduar narkotik te cilët ishte munduar ti 

hedhë por qe te gjitha dëshmitë e ekzaminuara kishin vërtetuar se ka mbajtur ne posedim pa 

autorizim substanca narkotike. Nga po i njëjti nen 269 par 3 del se  “Substancat narkotike, 

substancat psikotrope ose substancat analoge konfiskohen”.  Rrjedhimisht gjykata ka konfiskuar 

substancën e ndaluar.  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë se dënimit, gjykata  i vlerësoj te gjitha rrethanat, por pa 

u kufizuar si në nenin 69, 70,71, e 72 te  KPRK-ës të cilat ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e 

dënimit, ashtu qe  si rrethane lehtësuese për te akuzuarin gjeti rrethanat personale dhe karakterin 

e te pandehurit, se i njëjti ka përgjegjësi esencialisht te zvogëluar, se lehtë mund te sugjestionohet 

nga te tjerët. Duke marre parasysh te gjitha këto rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar se ne 

rastin konkret ka arsye për zbatimin e dispozitave te nenit 71 par 1. Pika 1.2.   

 

Si rrethana renduese gjykata ka gjetur shkallen e dashjes, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit 

te vlerës se mbrojtur, faktin se me pare  ka qene i gjykuar me aktgjykime te formës se prerë për 

vepra penale te natyrës se ngjashme. 

Duke vlerësuar te gjitha rrethanat e përshkruara më sipër  gjykata te akuzuarin  e gjykoi  si ne 

dispozitiv te këtij aktgjykimi,  duke gjetur se ky dënim është dënim adekuat me shkallen e 

rrezikshmërisë se veprës penale dhe shkallen e përgjegjëses  penale te  akuzuarit  dhe se  me ketë 

dënim ndaj tij do te arrihet qëllimi i dënimit si në nenin  38  i KPRK-ës.  

Sa i përket pretendimeve te mbrojtëses, se te pandehurit duhet i shqiptohet vetëm masa e trajtimit 

te detyruar psikiatrik, gjykata vlerësoi se nuk mund te vendos përtej kërkesave te prokurorisë, 

sidomos për faktin se i pandehuri gjithnjë sipas ekspertizës se ekspertes se forenzikes psikiatrike, 

këtë prapambetje ne zhvillim mendor e ka pasur edhe para kryerjes se kësaj vepre penale dhe se 

përgjegjësia penale nuk ishte e përjashtuar, por qe ishte e zvogëluar ne masën esenciale.  

Arsyet lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës gjykata ka marr ne baze te nenit  453 par. 4 te KPPRK-

së.  

 

 

Arsyet lidhur me vendimin për konfiskimin 

Vendimi për konfiskimin e materies narkotike gjykata e mori ne zbatim te dispozitave te nënti 

269 par 3 te KPRK-së. 
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Arsyet lidhur me vendimin për caktimin e mbrojtësit sipas detyrës zyrtare 

Vendimi lidhur me caktimin e mbrojtësit sipas detyrës zyrtare gjykata e mori ne baze te 

dispozitave te nenit 57 par 1 pika 1.1 te KPP-së.  

 

Në bazë të dhënave të shënuara më lartë e duke u bazuar ne dispozitat e nenit 4, 38, 42, 43, 69, 

70, 71, 72  dhe 269 te  KPRK-së  dhe nenit 57, 365 e 453  te KPPK-ës u vendos si në dispozitivi 

të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal  

P.nr.496/20, datë: 25.10.2022  

Gjyqtari i vetëm gjykues  

 Zyrtarja ligjore                                                                                              Ferki Xhaferi                                                                                                                                                                                                                     

 Nazmije Maxhera 

  

 

  

 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 


