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NË EMER TË POPULLIT                                                                                                    

                                                                                                                                              

P.nr.53/2012 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË,-Departamenti i Krimeve të Rënda (në objektin 

e Gjykatës Themelore në Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët: Agron Maxhuni dhe Mentor Hajraj, me procesmbajtësen Edita Kelmendi në 

në çështjen penale kundër të pandehurit R.M. i akuzuar për veprën penale: Blerja, posedimi 

shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga 

neni 229 par.2 të KPK-së, sipas akuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut tash Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë PP.nr.342/12 e dt:08.11.2012, e ri kualifikuara në veprën penale; Blerja, 

posedimi shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së. Pas mbajtjes se shqyrtimit gjyqësor më 21.06.2019, 

ne prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit në PTH në Mitrovicë, Naim Beka dhe të pandehurit 

R.M. Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike, seanca është regjistruar në procesverbal. Pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, më 25.06.2019, Gjykatë e ka shpallur publikisht aktgjykimin, 

ndërsa më 26.06.2019, e ka përpiluar me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të akuzuarit: 

R.M., nga i ati B., e ëma Xh., i lindur me dt. data e lindjes... në ...,  jeton në Rr “K.” në ..., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar, ka të kryer fakultetin drejtimi Dogana, në 

kolegjin “P.”, i gjendje së dobët ekonomike, me numër personal të ID;numri personal..., më parë 

i pa gjykuar. 

 

Duke u bazuar në nenin 363 par.1 nënpar 1.3 sipas Kodit Procedurës Penale të Kosovës. 

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE: 

Më dt.27.09.2012 në lokalin “N.”, në ... në sheshin “S.” ku ka punuar si kamarier, ka poseduar 

me qëllim të shitblerjes të substancave narkotike e atë në mënyrë të paautorizuara, në atë mënyrë 

që gjatë kontrollit të lokalit ku ka punuar i pandehuri janë gjetur dhe konfiskuar 

18(tetëmbëdhjetë) qese të najlonit të vogla të mbushura me substanca  narkotike me peshë të 

përgjithshme prej 30.09gram, të përgatitura për shitje të cilat janë konfiskuar nga Njësiti 

antidrogë në Mitrovicë, e cila sasi e narkotikeve pas ekzaminim ka rezultuar se prezent eshët 

kanabisi(Marihuan),Tetrahidorkanabinol (THC). 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Blerje, posedimi, shpërndarja, shitja e paautorizuar 

e narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 229 par.1 sipas Kodit Penal 

të Kosovë. 

 

- I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e shkaktuara të procedurës penale. 

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 
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- Duke u bazuar në nenin 282 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës;  

Urdhërohet konfiskimi i 18 (tetëmbëdhjetë) paketime me substancë të dyshuar narkotike të llojit 

marihuana me peshë prej 30.09 gram, kërcej (bimë) të substancës narkotike Kanabis, një qante e 

zezë që dyshohet që është përdorur për transportin substancës e narkotike. Urdhërohet 

shkatërrimi i kësaj sasi të narkotikëve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Duke u bazuar në nenin 116 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës;  

- Urdhërohet lirimi dhe kthimi i sendeve si vijon; Një telefon mobil NOKIA modeli 6555 me 

IMEI: ... me dy sim kartela te komp. I. brenda telefonit.Nr. numri i telefonit... dhe numri i 

telefonit... Këto sende t`i kthehet pronarit apo poseduesit faktik apo të autorizuarit të tij/tyre. 

Pronari i sendit, apo poseduesi lirohet nga të gjitha shpenzimet eventuale të shkaktuara lidhur me 

transportin, mbajtjen dhe mirëmbajtjen e sendit gjatë kohës nga koha e sekuestrimit e deri të 

lirimi i sendit. Këtë urdhër obligohen që ta zbatojnë Agjencia për Administrimin e Pasurisë së 

Konfiskuara dhe Sekuestruara, Policia e Kosovës apo Prokuroria Themelore në Mitrovicë, pas 

plotfuqishmërisë se aktgjykimit.   

 

 

A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës: 

   Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.342/12 e dt:08.11.2012 

kundër të pandehurit R.M., për veprën penale: I. Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i 

narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 230 par.1 të Kodit Penal të 

Kosovës, II. Blerja, posedimi shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike nga neni 229 par.2 të KPK-së.  

 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, më 16 nëntor 2012, aktakuzën si me lartë e ka 

dorëzuar në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. 

 

Kompetenca e gjykatës:  

Gjykata, pas pranimit të lëndës ka vërtetuar se në këtë çështje penale ka kompetencë lëndore dhe 

territoriale për ta shqyrtuar dhe për të vendosur në lidhje me këtë çështje, kjo përcaktohet me 

Ligjin për Gjykatat si dhe nenit 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Ndërsa, 

kompetenca territoriale për këtë Gjykatë, rrjedhë nga fakti se vepra penale për të cilën ka qenë i 

akuzuar R.M., dyshohej se është kryer në territorin e komunës së ..., të cilin e mbulon Gjykata 

Themelore në Mitrovicë.  

 

Më 10 dhjetor 2012, Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, sipas aktvendimit, KA.nr.391/2012, e ka 

hedhur akuzën e Prokurorisë Publike e Qarkut në Mitrovicë, PP.nr.342/12 e dt:08.11.2012 si dhe 

ka pushuar procedurën penale, kundër të pandehurit R.M., për veprën penale pika I e akuzës; 

Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike nga neni 230 par.1 të Kodit Penal të Kosovës. Ndërsa e ka konfirmuar akuzën pikën 

II. Për veprën penale: Blerja, posedimi shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshme dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.2 të KPK-së. Si i tillë, ky vendim ka 

marr formën e prerë.  

 

Gjykata në ketë çështje penale, ka mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. Seancat, janë 

mbajtur me dt.20.06.2019 dhe me dt.21.06.2019. Seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë 

publike, dhe janë mbajtur në prezencën e palëve, rrjedha e tyre është regjistruar në procesverbal. 

Gjykata rikujton se objekt i shqyrtimit gjyqësor ka qenë vetëm pika II e akuzës. 
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Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur më 20.06.2019. Gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori ka 

rikualifikuar veprën penale, ashtu që të pandehurin R.M., e ka akuzuar në rikualifikim për veprën 

penale;  Blerje, posedimi, shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe i 

substancave psikotropike nga neni 229 par.1 sipas Kodit Penal të Kosovë. 

 

Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 20.06.2019 

 

Aktgjykimi është shpallur publikisht më 21.06.2019. 

 

Gjetjet e gjykatës;  

 

Gjykata ka gjet se, në ketë rast ka arritur rrjedha e afatit të parashkrimi relativ i ndjekjes penale. 

 

Gjykata, rikujton se në bazë të nenit 90 par.1 nëpar.1.4 KPK-ës, ku përcaktohet se ndjekja penale 

nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme 

mbi tri /3 / vjet e deri në pesë /5/ vite burgim. Ndërkaq, sipas nenit neni 91  par.1 të KPK-ës, 

përcaktohet se afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të rrjedh nga dita kur është kryer 

vepra penale, ndërsa paragrafi 3 i të njëjtit nen, përcakton se afati i parashkrimit ndërpritet me 

çdo veprim të ndërmarr në drejtim të ndjekjes penale, po ashtu paragrafi 4 parasheh se afati i 

parashkrimit ndërpritet gjithashtu kur kryerësi kryen një vepër penale me peshe të njëjtë apo të 

barabartë para skadimit të afatit të parashkrimit. Nga shkresat dhe provat që gjenden në këtë 

lëndë penale si dhe nga rrethanat e këtij rasti, konstatojmë se nuk është paraqitur asnjë nga 

rrethanat që do të ndalonte rrjedhën e aftit të parashkrimit të ndjekjes penale. Gjykata, sipas 

verifikimeve në zyrën për menaxhimin e lëndëve, Prokurorin Themelore në Mitrovicë-

departamentin e krimeve të renda dhe departamentin e përgjithshëm, ka vërtetuar se brenda 

periudhës pese vjeçare ndaj të pandehurit është iniciuar edhe një rast penal, mirëpo nuk është 

ngritur aktakuzë (pra, kanë pushuar hetimet).   

 

Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana gjen se i pandehuri ishte akuzuar me dyshimin për 

veprën penale veprën penale; Blerja, posedimi shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.2 të KPK-së, vepër kjo që ishte ri-

kualifikuar në veprën penale;  Blerja, posedimi shpërndarja, shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga neni 229 par.1 të KPK-së, dyshohet ketë vepër 

penale të këtë kryer me dt.27.09.2012. Aktakuza është ngritur 16.11.2012, ndërsa veprimi i parë 

në drejtim ndjekës penal kundër të pandehurit është ndërmarr me 08.12.2012, sipas  aktvendimit 

për konfirmimin e pjesshëm të akuzës. Nga kjo kohë pra, nga data 08.12.2012, në ketë lëndë nuk 

është ndërmarr asnjë veprim në drejtim të ndjekjes penale, deri më 12.02.2019 kohë kjo kur është 

nxjerr urdhri i kësaj Gjykata për caktimin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjykata, ka vërtetuar faktin se i pandehuri gjatë kohës se rrjedhës së afatit të parashkrimit nuk ka 

kryer vepër tjetër penale. Gjykata, nga gjitha faktet dhe provat e larte cekuar konstaton se nga 

data 08.12.2012, kur është  konfirmuar akuza, e deri kur është marr veprimi që konsiderohet si 

veprim i parë, më dt.12.02.2019, kur është lëshuar për caktimin e shqyrtimit gjyqësor,  kanë 

kaluar me tepër se pesë /5/vjet, si dhe brenda kësaj periudhe kohore nuk është ndërmarr asnjë 

veprim me qëllim të ndjekjes penale, që do të ndërpriste rrjedhën e afatit të përshkrimit relativ. Si 

rrjedhojë  ka arritur parashkrimi relativ i ndjekjes penale sipas nenit 90 par .1 pika 1.4 të Kodit 

Penal të Kosovës. Parashkrimi relativ i ndjekje në këtë rast penal prej 5 viteve, ka arritur me 

dt:09.12.2017, ngase brenda kësaj periudhe kohore nuk është ndërprerë rrjedha e afatit të 

parashkrimit dhe nuk ka përfunduar ndjekja penale. 
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Gjykata, duke vlerësuar këtë fakt konstaton se parashkrimi i ndjekjes penale është një fakt dhe 

rrethanë që në çdo rast, sapo të vërtetoi se ekziston, Gjykata obligohet sipas ligjit të refuzoi 

akuzën dhe pushoj procedurën penale. Ashtu që kjo gjykatë, pasi ka vërtetuar se ndaj të 

pandehurit R.M. ka arrit parashkrimi relativ i ndjekjes penale për këtë vepër penale që ishte 

akuzuar mbi këto arsye edhe ka marr aktgjykim refuzues duke u mbështetur në nenin 363 par 1. 

nën. par 1.3 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, është marr sipas nenit 454 par.1. të KPP-ës. 

 

Vendimin për konfiskimin e sendeve është marr sipas nenit 282 të KPP-së. 

 

Vendimin për lirimin e sendeve është marr sipas nenit 116 të KPP-së. 

 

Nga të cekurat  më  lartë,  u vendos si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Krimeve të Renda 

P.nr.53/2012, dt.26.06.2019 

 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi         Avni Mehmeti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


