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Numri i lëndës: 2019:092052 

Datë: 22.06.2022 

Numri i dokumentit:     03160779 

PKR.nr.63/2020 
GJYKATA THEMLORE MITROVICË – Departamenti për Krime të Rënda, Kryetari i 

trupit gjykues – Gjyqtari Bekim Veliqi, në çështjen penale kundër të pandehurit E.G nga Komuna 

e Mitrovicës për shkak  të veprës penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar 

e narkotikeve, te rrezikshme dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të KPK-së dhe 

veprës penale Mbajtja në pronës, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Mitrovicë-

Departamenti i Krimeve te Renda PP.I.nr.202/2012 e dt.15.05.2013, në mbështetje të nenit 358 

par.1 nën par.1.3 të KPP-së me dt.22.06.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET Akuza e Prokurorisë Themelore Mitrovice -Departamenti për Krime të Rënda 

PP.I.nr.202/2012 e dt.15.05.2013 dhe PUSHOHET procedura penale kundër të pandehurit E.G, 

nga i ati H., e ëma S., e gjinisë B., i lindur me dt…. në … me vendbanim në … rr.“…” nr…. 

Komuna e Mitrovicë, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të veprave penale: 

 

1. Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, te rrezikshme dhe 

substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të KPK-së; 

 

2. Mbajtja në pronës, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPRK-së. 

 

II. Hudhja e aktakuzës dhe pushimi i procedurës penale bëhet për shkak të arritjes së 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale për veprat penale të lartcekura bazuar në nenin 90 par.1 

pika 4 lidhur me nenin 91 par.6 të KPK-së dhe nenin 106 par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 107 

par.8 të KPRK-së. 

 

III. Urdhërohet konfiskimi i sprejit me mbishkrimin “Police” nga i pandehuri E.G, bazuar në 

nenin 282 par.1 dhe par.2 nën par.2.1 të KPP-së, ku përcakohet se “Pasuria që është qenësisht e 

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

e gjyqtarit të vetëm gjykues ose trupit gjykues lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit. 

Poseduesi, shfrytëzuesi ose i pandehuri nuk ka të drejtë ankese” ... “armët të cilat janë krijuar 

apo përdorur në veprën penale nga nenet 371 deri 376 të Kodit Penal”, pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktvendimi, sendi – spreji të shkatërrohet në rast se nuk evidentohet se është përdorur në 

ndonjë rast tjetër të hapur, nga Libri i Rasteve të Hapura. Në raport me substancën narkotike të 

gjetur tek i pandehuri E.G e njëjta është konfiskuar sipas Aktgjykimit P.nr.898/13 i dt.13.01.2021 

i cili është bërë i plotfuqishëm pasi që është vërtetuar sipas Aktgjykimit PAKR.nr.61/21 i 

dt.19.03.2021, të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovë 

 

IV. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë te mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 



 Numri i lëndës: 2019:092052 
 Datë: 22.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03160779 
 
 

2 (3)  

2
0

2
1

:0
0

4
8

3
0

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, pranë Gjykatës Themelore 

Mitrovicë ka parashtruar Aktakuzën PP.I.nr.202/2012 e dt.15.05.2013, ndaj të pandehurve E.G 

dhe N.Sh për veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, 

te rrezikshme dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të KPK-së, dhe ndaj të pandehurit 

E.G për veprën penale Mbajtja në pronës, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë lëndë, është caktuar seanca e shqyrtimit fillestar me dt.03.02.2020, ku dhe është 

bërë veçimi i procedurës penale në procesverbalin e seancës po ashtu me aktvendim të veçantë  

ndaj të pandehurit E.G pasi që i njëjti ka qenë i paarritshëm për Gjykatën me arsyet siç ceken në 

procesverbalin e seancës. 

 

Procedura ndaj të pandehurit E.G ka marrë numër të ri të Lëndës dhe atë numrin rendor 

PKR.nr.63/2020, kurse në raport me të pandehurin N.Sh procedura ka përfunduar me 

Aktgjykimin P.nr.898/13 i dt.13.01.2021 i cili është bërë i plotfuqishëm pasi që është vërtetuar 

sipas Aktgjykimit PAKR.nr.61/21 i dt.19.03.2021, të Gjykatës së Apelit të Republikës së 

Kosovës. 

 

Gjykata me qëllim të sigurimit të prezencës së të pandehurit në procedurë ka ndërmarrë veprime 

ligjore duke lëshuar Urdhërarrest me 22.01.2020, mirëpo nga raporti i policisë është konstatuar 

se Policia ka vepruar sipas urdhëresës dhe të njëjtit kanë shkuar në shtëpinë e tij në rr.“…” ku 

kanë trokitur por nuk është përgjigjur askush dhe aty kanë kontaktuar me fqinjin e tij N.D i cili 

i ka njoftuar se në atë shtëpi nuk jeton askush dhe sipas tij e tërë familja G. jetojnë jashtë Kosovës 

dikund në shtetet e perëndimit por vendin se ku ndodhen ai nuk e din, Gjykata prapë me qëllimin 

e sigurimit të prezencës së të pandehurit në procedurë me dt.19.05.2022 ka lëshuar Urdhërarrest 

për arrestimin dhe shoqërimin me forcë të të pandehurit për seancë dhe nga Policia e Kosovës 

kemi pranuar Raportin në e-mail ku theksohet se “Njësia jonë kemi shkuar fillimisht në një 

familje G. në lagjen Sh. të cilët deklarojnë se e njohin personin E.G por sipas tyre i njejti ndodhet 

në Gjermani ndërsa nuk e ka askënd nga familja e tij në Kosovë, pastaj kemi shkuar në rrugën 

“…” nr…. ku kemi kontaktuar me personin M.H i cili deklaron se para rreth 1 (një) viti e ka 

blerë shtëpinë nga E.G, sipas tij E. nuk ndodhet në Kosovë por i njëjti së bashku me familje 

ndodhet në Gjermani, andaj në pamundësi që personin ta sjellim në gjykatë me anë të këtij emaili 

ju informojmë se sipas dëshmitarëve i pandehuri E.G nuk ndodhet në Kosovë por i njëjti ndodhet 

në Gjermani” 

 

Bazuar në nenin 90 par.1 pika 4 të KPK-së, është përcaktuar se “Me përjashtim të rasteve kur 

është paraparë ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse nuk kanë 

kaluar afatet e mëposhtme” ... “Pesë vjet nga kryerja e veprës së dënueshme me më shumë se tre 

vjet burgim”, e lidhur me nenin 91 par.6 të KPK-së, ku përcaktohet se “Ndjekja penale ndalohet 

në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi 

ndjekjen penale)”, Gjykata gjenë se në raport me veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, te rrezikshme dhe substancave psikotrope nga neni 229 

par.1 të KPK-së, e njëjta është e dënueshme me gjobë dhe me burgim prej një deri në pesë vjet, 

kurse vepra penale dyshohet se është kryer me dt.09.06.2012, dhe që nga ajo kohë deri me 

dt.09.06.2022 kanë kaluar dhjetë (10) vite, nga koha kur dyshohet kryerja e veprës penale dhe 

në këtë rast kanë kaluar afatet e përcaktuara ligjore për ndjekjen penale dhe me dt.09.06.2022 

kemi arritjen e afatit të parashkrimit absolut të ndjekjes penale dhe kjo është një rrethanë e cila 

e pengon ndjekjen penale bazuar në nenin 358 par.1 nën par.1.3 të KPP-së. 
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Bazuar në nenin 106 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, është përcaktuar se “Përveç nëse 

shprehimisht parashihet ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë 

kaluar afatet e mëposhtme” ... “pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më 

shumë se tre (3) vjet burgim”, e lidhur me nenin 107 par.8 të KPRK-së, ku përcaktohet se 

“Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit”, 

Gjykata gjenë se në raport me veprën penale Mbajtja në pronës, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, e njëjta është e dënueshme me gjobë deri 

në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet, kurse vepra penale 

dyshohet se është kryer me dt.09.06.2012, dhe që nga ajo kohë deri me dt.09.06.2022 kanë kaluar 

dhjetë (10) vite, nga koha kur dyshohet kryerja e veprës penale dhe në këtë rast kanë kaluar afatet 

e përcaktuara ligjore për ndjekjen penale dhe me dt.09.06.2022 kemi arritjen e afatit të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale dhe kjo është një rrethanë e cila e pengon ndjekjen penale 

bazuar në nenin 358 par.1 nën par.1.3 të KPP-së. 

 

Gjykata pasi ka vërtetuar se në këtë çështje penale ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale, vlerëson se parashkrimi është një rrethanë e cila e pengon ndjekjen e mëtejme penale dhe 

mbi bazën e këtyre arsyeve vendosi që të hudhë akuzën dhe të pushojë procedurën penale ndaj 

të pandehurit E.G. 

 

Aktvendimi mbi parashkrimin absolut të ndjekjes penale është marrë në kuptim të nenit 90 par.1 

pika 4 lidhur me nenin 91 par.6 të KPK-së dhe nenin 106 par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 107 

par.8 të KPRK-së, lidhur me  nenit 358 par 1 pika 1.3 të KPP-së, andaj nga këto arsye u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Gjykata ka bërë konfiskimin e sprejit të përshkruar si në pikën III të dispozitivit të këtij 

Aktvendimi bazuar në nenin  282 par.1 e 2 nën par.2.1 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale mbështetet në nenin 454 par 1 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.63/2020 dt.22.06.2022 

 

                                                                                             Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari  

                                                                                                                Bekim Veliqi 

 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE; Kundër këtij aktvendimi ёshtё e lejuar ankesa në afatin prej 3 ditësh 

nga pranimi i tij aktvendimi, nëpërmes kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.                            

 

  

 

 


