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Numri i lëndës: 2019:108463 

Datë: 10.02.2020 

Numri i dokumentit:     00820859 

                                                                                                                                                                                                      

       

                                         P.nr.87/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMLORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN, nё pёrbёrje prej gjyqtarit tё 

vetёm Avdirrahman Gashi, me sekretaren juridike Nexhmije Ahmeti, duke vendosur nё lёndёn penale, 

ndaj tё akuzuarit Q. A. nga fsh.S. e E.K. Viti, tӫ cilin e mbron N. A. av. në Lipjan, sipas detyres zyrtare, 

të cilin e akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinӫ, me aktakuzёn e sajё PP/II.nr.28/19, tё dt.25.01.2019, 

pёr shkak tё veprёs penale  Posedimi і paautorizuar і narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

nga neni 275 par. 1 të KPRK-së, nё shqyrtimin gjyqësor publik, tё mbajtur me dt.05.02.2020, nё prani tё 

pёrfaqёsuesit tё Prokurorisӫ Arbresha Shala,  të akuzuarit, në  tё njёjtёn datё, merr dhe shpallë kӫtӫ: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit: 

         Q.A.і lindur me dt. data e lindjes..., nga і ati B. dhe e ëma G. e gjinisë A., і lindur në Ferizaj, me 

vendbanim në fsh. S.e E., K.Viti, më parë і dënuar për vepra tjera penale, gjindet në vuajtje të dënimit për 

një vepër tjetër në Qendren Korrektuese në Lipjan.  

 

Ё SH T Ё  F A J T O R 

 

Sepse 
Me dt. 21.11.2018, rreth orës 8,10 min. në hyrjen e portës 2 të Qendres Korrektuese në Lipjan, ku 

të miturit e Qendres Edukative Korrektuese, vijojnë mësimin, pasi që nga oficeri policor і është kërkuar 

që të bastiset, і pandehuri e ka vendosur në një tavolinë në hyre të portës 2 një qese të mbështjellt me 

najlon ngjyrë të zezë, substancë narkotike e llojit mariuanë, me peshë 6.67 gr.  

-Me këtë ka kryer vepren penale Posedimi і paatorizuar і narkotikëve, substancave psikotrope ose 

analoge nga neni 275 par. 1 të KPRK-së.   

Andaj gjykata konformë neneve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 73 dhe nenit 

275 par. 1 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit і shqipton:  

 

DЁNIM ME GJOBЁ DHE ME KUSHT  

 

Dënim me gjobë në shumë prej 700.-€, të cilin dënim ka për ta paguar në afat prej 15 dite pas 

plotëfuqishmerisë së këtijë aktgjykimi, në të kundërtën  dënimi me gjobë konformë nenit 46 par. 3 të 

KPRK-së, do të zëvendësohet me dënim me burgë  ku do t’і llogaritet për një ditë të qendrimit në burgë 

shuma prej 20.-€, dhe  

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti і cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 

në afat prej 1 viti nuk kryen vepër tjetër penale.  
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DETYROHET і akuzuari që kësaj gjykate t’ia paguaj shpenzimet e procedures penale dhe ate në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50.-€,  dhe në Fondin për Mbrojtjen e Viktimave shumën prej 

30.-€, këto pas plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Konfomë nenit 275 par. 3 të KPRK-së, substanca narkotike  e llojit mariuhanë  me peshë prej 

6.67 gr. Konfiskohet. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Prokuroria Themelore  nӫ Prishtinӫ me aktakuzӫn e sajё PP/II.nr.28/19 tё dt.25.01.2019, e ka  

akuzuar të pandehurin  Q. A. nga fsh. S. e E., K. Viti,  pёr shkak tё veprёs penale Posedimi і paautorizuar 

і narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 275 par. 1 të KPRK-së. 

 Prokurorja e shtetit nё fjalёn pёrfundimtare ka deklaruar se në shqyrtimin gjyqësor me dëgjimin e 

dëshmitarit dhe me administrimin e proves materiale është konstatuar se substance e sekuestruar dhe e 

vendosur në tavolinen e hyrjes së portës nr. 2 ka qenë substance narkotike e llojit mariuhan me peshë 6.67 

gr.andaj bazuar nga këto dëshmi dhe rrethanave tjera të përshkruara nga ana e dëshmitarit ka konsideruar 

se gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë ështe në përputhshmeri të plotë me kualifikimin juridik 

përkatëisht të vepres penale nga neni 275 par. 1 të KPRK-së, andaj në këto rrethana і ka propozuar 

gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit, ndërsa mbrojtjes së të akuzuarit mos t’ia 

fal besimin, sepse e njejta mbrojtje nuk përputhet me provat të cilat prokuroria іa ka parashtruar gjykatës.  

Në fjalën përfundimtare mbrojtësja e të akuzuarit e ka kundërshtuar në tërësi aktakuzën me 

arsyetimin se me asnjë prove nuk mund të argumentohet fakti se і mbrojturi і saj e ka lën qesen me 

substance narkotike në tavolinë, mirëpo ky është vetëm dyshim і oficerit і cili e ka bër bastisjen e tij, 

përndryshe drejtëpërdrejtë nuk e ka pare me sytë e vet duke e vendosur këtë qese  si dhe këtë fakt nuk e 

kanë pohuar as pjestarët tjerë të cilët janë bastisur. Mëtutje ka shtuar se substanca narkotike nuk është e 

të mbrojturit të saj dhe kjo nuk mund të vërtetohet me asnjë prove dhe as nuk është konstatuar se vijat 

papilare të gishtërinjëve të tij janë në atë qese të substances narkotike dhe se e njejta është krejt e dikujt 

tjetër, mirëpo asnjë nga pjesmarrësit që janë bastisur nuk guxojnë ta pohojnë këtë fakt.  

Iakuzuari në fjalën përfundimtare e ka mbështetur deklarimin e mbrojtëses së tij, dhe ka shtuar se 

nuk e ndien vetin fajtor për vepren penale për të cilen akuzohet.  

Për vërtetimin e gjendjes faktike në këtë çështje juridiko-penale, gjykata ka bër administrimin e 

provave të propozuara dhe ate: me dëgjimin e dëshmitarit F. S. nga fsh. Topliqan, Oficer korrektues në 

Qendren Korrektuese në Lipjan, me shiqimin dhe leximin e raportit të testit Laboratorik me numer të rastit 

2018-AH-1059 të dt. 03.01.2019, me shiqimin e fotove që gjinden në shkresat e lëndës, e të cilat prova 

gjykata і administroi dhe і vlerësoi në pajtim me nenin 7 lidhur me nenin 361 të KPPK-së, ku këto prova 

të administruara në shqyrtimin gjyqësor gjyqtari і vetëm gjykues me ndërgjegjëje і vlerësoi çdo prove një 

nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të lire të tyre erdhi në përfundim se і 

akuzuari Q. A. me date, kohë dhe vend të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës ka kryer vepren penale 

Posedimi і paautorizuar і narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 275 par. 1 të KPRK-

së. 

Nga dëgjimi і dëshmitarit F. S. nga fsh. T., vërtetohet se і njejti ditën kritike me dt. 21.11.2018, në 

orët e mëngjesit rreth ores 8,10 min. ka qenë në punë dhe detyra të punës dhe në hyrjen e portës nr. 2 në 

Qendren Korrektuese në Lipjan, ka qenë duke punuar dhe ka pasur detyrë bastisjen e të burgosurve pas 

hyrjes një nga një të njejtit që duhen kontrolluar pra bastisje complete dhe sa і kujtohet ka qenë і pari prej 

të burgosurve dhe me të ardhur radha për bastisje і njejti në hyrje të derës mbrapa shpine e ka pare se ka 

lën diçka dhe e ka pyetur se çka ki aty duke iu përgjigjur і akuzuari se asgjë, andaj në ato momente të 

bashku me shefin e tij kanë dalur për ta verifikuar veprimin e dyshimt të tij se çka kishte lën і njejti, e ka 

vërejt se і akuzuari kishte lën një qese të vogël me substance të dyshimt dhe conformë procedurave të 

brendëshme e ka lajmëruar policin dhe ka vazhduar procedura. Gjithashtu ka shtuar se atë ditë ka pasur 

edhe nxënës të tjerë 7 – 8 por і njejti ka dyshuar tek і akuzuari, sepse і njejti jashtë objektit te hyrja e 

portës ka lën diçka në tavolinë dhe është dashur të ndërmirren veprimet, pra bastisja ka filluar në orën 

8,10 min. dhe і akuzuari ka qenë і pari apo і dyti me radhë gjatë bastisjes, nuk і kujtohet saktë se ka kaluar 

një kohë mirëpo me rendësi është se veprimi і të akuzuarit ka qenë që ka dyshuar që ka lën diçka dhe 

pikërisht tek і njejti kanë marrur veprim për ta kontrolluar se çka ka lën.  
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Nga raporti і testit Laboratorik 2018-AH-1059 і dt. 03.01.2019, vërtetohet se mostat e marrura nga 

dëshmia kanë rezultuar positive dhe është cilësuar si substance narkotike e llojit Mariuhanë me peshë prej 

6.67 gr.  

Nga shiqimi і fotove që gjinden në shkresat e lëndës, vërtetohet qesja e mbështjellur me substance 

të dyshuar e cila më pastaj pas bastisjes së të akuzuarit e njejta është dërguar për analiza në institucionin 

përkatës.  

Pra mbi bazën e provave të administruara e të cilave gjykata iu fali besimin pasi që me asnjë prove 

deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar e kundërta, gjykata vjen në përfundim se 

në veprimet e të akuzuarit Q. A. përmbushen të gjitha elementet e vepres penale Posedimi і paautorizuar 

і narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 275 par. 1 të KPRK-së, dhe se në rastin 

konkret nuk ekziston ndonjë rrethanë që e zvoglon apo e përjashton përgjegjësinë penale të t’akuzuarit, 

andaj gjykata të njejtin e shpalli fajtor dhe і shqiptoi denim meritor.  

І akuzuari në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike në orët e mëngjesit kanë qenë 

bashkarisht 8  apo 10 persona që kanë qenë duke vazhduar shkollimin në Qendren Korrektuese dhe duke 

hyr në objektin e mësimit fillimisht  gjindet vendi ku kontrollohen, pastaj vazhdojnë tek objekti і mësimit 

dhe se atë ditë të gjithë janë bastisur por në portë kanë hyr dy nga dy dhe sa і kujtohet і njejti ka qenë і 

treti prej shokëve ku është bastisur. Mëtutje ka shtuar se gjatë bastisjes në atë moment oficeri korrektues 

e ka pyetur se çka le diçka në tavolinë dhe і njejti і është përgjigjur se asgjë dhe e kanë bastisur prap dhe 

e kanë kthyer në pavijon, ku fillimisht e kanë dërguar te mjeku pastaj në pavijonin e vetmisë dhe se në atë 

vend ka shtuar se duhet të ketë pasur ndonjë kamerë për me u ditë se cili ka hy і njejti і pari apo і treti.  

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, ashtu si rrethana lehtësuese gjykata vlerësoi 

moshën e re të t’akuzuarit pra faktin se і njejti është і moshes së re dhe len mundësi për të kuptuar se і 

njejti në të ardhmen mund të risocializohet, gjendjen ekonomike dhe familjare pra faktin se і njejti është 

і gjendjes së varfër ekonomike, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë 

penale të tij, pra faktin se і njejti ka qenë plotësisht і aftë t’і kuptoi sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese 

dhe duke marrur për bazë shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të vepres penale, pra faktin se këto vepra 

në shoqërinë tone janë në rritje e sipër e që lën pasoja të rënda për shoqërinë, të njejtit і shqiptoi denim si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke qenë e bindur se me një denim të tillë do të arrihet qëllimi і dënimit 

і parapar me nenin 41 dhe 50 të KPRK-së.  

Me rastin e vendosjes gjykata vlerësoi mbrojtjen e të akuzuarit, mirëpo të njejtës mbrojtje e refuzoi 

si të pabazuar me arsyetimin se і njejti ka paraqitur një gjendje tjetër faktike me qellim që t’і shmanget 

përgjegjësisë penale, sepse gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë bindëse mbi bazën e provave të 

vlerësuara më lartë e të cilave gjykata iu fali besimin. 

Vendimin pӫr shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqёsor gjykata e bazojӫ  konformё 

dispozitave tё nenit 450 par.2 pika 2.6 tё KPPK-sё, ndёrsa vendimi pёr pagesёn e shumёs nё Fondin e 

Viktimave u bazua nё nenin 39 tё Ligjit pёr mbrojtjen e Viktimave tё Krimit. 

   Vendimi për konfiskimin e substances narkotike u bazua në nenin 275 par. 3  të KPPK-sё. 

Nga arsyet e theksuara mё lartё u vendos si nё dispozitiv tё kёtijё aktgjykimi. 

   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN.  

   P.nr.87/19, me dt.05.02.2020.  

 

           Sekretarja juridike,                      GJYQTARI,  

           Nexhmije Ahmeti                 Avdirrahman Gashi 

 

 UDHЁZIM JURIDIK: Kundёr kёtij akgjykimi ӫshtӫ e lejuar ankesa nӫ afat prej 15 dite nga dita 

e dorӫzimit. Ankesa i drejtohet Gjykatӫs sӫ Apelit tӫ Kosovӫs nӫ Prishtinӫ, pӫrmes kӫsaj gjykate.  
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