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NË EMER TË POPULLIT               

 

P.nr.110/2019 

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

Objektin e Gjykatës në Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me procesmbajtësen Edita 

Kelmendi, në çështjen penale kundër të pandehurit: E.I, i akuzuar për veprën penale: Tregti e 

ndaluar nga neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 33 par.2 të KPRK-ës, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë PP.nr.49/13 të dt.10.04.2015. Të cilën 

aktakuzë Prokurori i rastit Njazi Rexha, sipas njoftimit të dt.11.11.2019, e ka ri cilësuar për të 

pandehurin E.I, në veprën penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 par.1 të KPRK-ës. Gjykata, 

jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor, me dt.26.11.2019, nxjerr ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

E.I, me nofkën “T.” nga i ati S., e ëma Sh, e gjinisë K, i lindur me dt.... në Mitrovicë, ku edhe 

jeton në Rr...., Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar, i pa punë, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i pa gjykuar, ndaj tij nuk zhvillohet 

procedurë për ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës: 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE: 

Që nga data 21.03.2013 e gjerë me dt.12.04.2013, në Fsh.Shupkovc – Mitrovicë, së bashku me të 

bashkëpandehurit e tjerë, i ka ndihmuar të pandehurit B.Z, në transportimin e mallrave pa 

autorizim, të cilët janë udhëhequr nga i pandehuri B.Z, i cili ka organizuar rrjetin duke i’u 

caktuar detyrat secilit të pandehur veç e veç, e që varësisht prej situatës të njëjtit herë kanë 

transportuar me automjete të ndryshme derivate të naftës, duke i dërguar këto derivate në deponi-

oborrin e të pandehurit tjetër J.Z, e pastaj nga aty i kanë transportuar në pomën e benzinës “S. 

P.”, në Studenqan të Suharekës dhe në pompën e benzinës “U.”, në Pejë, ku gjatë transportit janë 

udhëhequr nga i pandehuri B.Z, i cili përmes telefonave i ka njoftuar të njëjtit për gjendjen në 

rrugë për tu siguruar nga ndalimi i policisë, e ndonjëherë edhe janë caktuar në vende të caktuara, 

ku të njëjtit po ashtu përcjellin gjendjen gjatë rrugës varësisht prej vendit prej nga dhe ku do ti 

marrin dhe do ti transportojnë derivatet e naftës për të cilat shërbime i pandehuri B.Z, i paguan 

për shërbimet e kryera në favor të tij, e që këto veprime të bashkëpunimit të pandehurve, 

konsistojnë në ndërmarrjen e veprimeve të tilla me të cilat nuk kryhet vepra penale por vetëm 

ndihmohet kryerja e saj nga i pandehuri B.Z, i cili ka përfitime materiale nga shitblerja e 

paautorizuar e derivateve të naftës. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 par.1 e lidhur me 

nenin 33 par.2 të KPRK-ës. 

 

-I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës penale.  

 

- Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

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

 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.nr.49/2013, për këto vepra 

penale kundër të pandehurve: B.Z, J.Z, D.S dhe U.A, për veprën penale: I. Tregti e ndaluar nga 

neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 81 par.1 e 31 të KPRK-ës, II. Shmangia nga 

tatimi nga neni 313 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-ës. Kundër të pandehurve: M.D, R.K, B.D, 

B.H, për veprën penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 pika 2.2 

lidhur me par.1 të KPRK-ës. Kundër të pandehurve: A.J, L.H, E.I, A.M, dhe C.H, për veprën 

penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 33 par.2 të KPRK-

ës. 

 

Rrjedha e procedurës: 

Gjykata, më 09.07.2019, e ka veçuar procedurën penale kundrejt të pandehurit E.I.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, që ka të bëjë me lëndën penale P.nr.67/2015, prokurori i rastit ka bërë 

rikualifikimin për pikën I dhe II të aktakuzës, nga vepra penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 

par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 81 par.1 e 31 të KPRK-ës, si dhe për pikën II Shmangia 

nga tatimi nga neni 313 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-ës, për të akuzuarit B.Z, J.Z, D.S dhe 

U.A, si dhe ka rikualifikuar veprën penale si në pikën e fundit të aktakuzës nga vepra penale: 

Tregti e ndaluar nga neni 305 par.2 të KPRK-ës, në veprën penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 

par.1 e lidhur me nenin 33 par.2 të KPRK-ës, ndaj të akuzuarve A.J, L.H, A.M dhe C.H. Pas 

rikualifikimit të veprave penale, prokurori është tërhequr nga ndjekja penale dhe akuza, ndaj të 

akuzuarve të sipër cekur, duke konstatuar se ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

 

Duke pasur parasysh këtë fakt, pasi që edhe i pandehuri E.I, ka qenë i akuzuar si në pikën e 

fundit të aktakuzës, së bashku me të akuzuarit për të cilët është tërhequr prokuroria nga ndjekja 

penale, Gjykata me dt.30.10.2019, ka kërkuar mendim nga prokuroria se a mbetet edhe më tej 

pran aktakuzës PP.I.nr.49/13, ndaj të pandehurit E.I, që ka të bëjë me veprën penale: Tregti e 

ndaluar nga neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 33 par.2 të KPRK-ës. 

 

Zyra e Prokurorisë në Mitrovicë, sipas njoftimit të paraqitur me dt.11.11.2019, ka bërë 

rikualifikimin e veprës penale për të akuzuarin E.I, ashtu që nga vepra penale: Tregti e ndaluar 

nga neni 305 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 33 par.2 të KPRK-ës, ka ri kualifikuar në 

veprën penale: Tregti e ndaluar nga neni 305 par.1 të KPRK-ës, e për të cilën vepër penale është 

tërhequr nga ndjekja penale dhe akuza, kjo për shkak se ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale. 

Konstatimi i Gjykatës: 

Pasi që prokurori në PTH-Mitrovicë Njazi Rexha, është tërhequr nga akuza PP.nr.49/2013 e 

datës 10.04.2015, dhe nga ndjekja e mëtejme penale kundrejt të pandehurit E.I, sa i përket veprës 

penale për të cilën është i akuzuar, kjo gjykatë vlerëson se prokuroria ka të drejtë ligjore në çdo 

kohë të tërhiqet nga ndjekja penale, deri në përfundimin e shqyrtimin gjyqësor. Bazuar në këto 

arsye Trupi gjykues pranë kësaj gjykate vlerëson se në mungesë të aktakuzës nuk ka objekt 

shqyrtimi në këtë rast penal dhe nuk mund të vazhdoj me tej shqyrtimi gjyqësor. Andaj duke 

pasur parasysh këtë, në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe nxjerrjen 

e aktgjykimit refuzues, sipas nenit 363 par.1 nën par 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës. 
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Në këtë rast penal, ka vendos Kryetari i trupit gjykues, për shkak se kjo qështje penale është 

veçuar nga rasti penal; P.nr.67/2015, e cila ka qenë në zhvillim të shqyrtimit gjyqësor. Kjo lende 

pas veçimit ka marr numrin e ri te lendes dhe nuk janë caktuar anëtarët e trupit gjykues. Përveç 

kësaj, ka vendosur me aktgjykim sepse çështja është veçuar në shqyrtimin gjyqësor, pasi është 

lexuar akuza. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori komfor nenit 454 par.1. të KPP. 

 

Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar në nenin 363 par 1, nënpar 1.1 të KPK-së, u vendos si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.110/19, dt.26.11.2019 

 

 

Procesmbajtësja:                                                    Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari:                                                                   

Edita Kelmendi                                                                                       Avni Mehmeti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


