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                                                                                                                                       PKR.nr. 441/2008 
                                                                 NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/ DEPARTAMENTI PER KRIME TE RËNDA , 

në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Violeta Namani- kryetare e trupit gjykues, gjyqtaret Naser 

Foniqi dhe Isuf Makolli si anëtarë të trupit gjykues, me bashkëpunëtoren profesionale Shpresa Sahiti 

, në çështjen penale kundër të pandehurit  A.B. ,  për shkak të veprës penale Blerja, posedim 

shpërndarje dhe shitja e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.2 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike e Qarkut, tani Prokurorisë Themelore ne Prishtine 

-Departamenti për Krime të Rënda PP.nr.453-3/2008 te dt.04.07.2008, në shqyrtimin kryesor, të 

hapur, të mbajtur më datë 15.03.2019, në të cilin ishin prezentë Prokurori i  shtetit Hivzi Bajraktari, i 

pandehuri A.B., mbrojtësi i të pandehurit Av. A.L., pas shqyrtimit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri A.B., i biri i I. dhe nënës D., e gjinisë G., data e lindjes...,në fshatin B. e P., 

komuna e  P. ku edhe jeton,  punon në biznesin familjar biznesi “I.”, i pa martuar, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 363 par.1 nën par. 1.1 të KPPRK-së 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

  

Me dt.08.06.2008 rreth orës 04:00, në P., lagja “D”, gjatë një kontrolli që i është bërë veturës së tipit 

“Ford Siera” me targa ..., të cilën e drejtonte i pandehuri A.B., nga ana e pjesëtarëve të SHPK-së, në 

të cilën veturë targat ishin të ndryshuara, i pandehuri A.B., me qëllim ka lëshuar në tokë dy pako 

cigareve ,,Lucky Strike,, ku në njërën kishte dy qese të vogla plastike me bari ngjyrë të gjelbër 

marihuanë prej 1.8gr, ndërsa me peshë prej 1.9 gr, dhe dy qese plastike në të cilat kishte vendosur 39 

tableta në formë të rrumbullakët substancë narkotike të llojit ekstazi, ndërsa në ulësen e vozitësit, i 

janë gjetur edhe disa qese të plastikës të zbrazët që përdoren për vendosjen e substancave narkotike,- 

 

-me këtë kishte kryer veprën penale blerja, posedimi shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të KPPK-së.  

 

-për shkak se Prokurori i Shtetit  është tërhequr nga aktakuza në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore  të gjykatës. 
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A r s y e t i m i 
 

Prokuroria Publike e Qarkut tani, Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti për Krime të 

Rënda, me aktakuzën PP.nr.453-3/2008 te dt.04.07.2008, e ka akuzuar të pandehurin  A.B. ,  për 

shkak të veprës penale Blerja, posedim shpërndarje dhe shitja e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotrope nga neni 229 par.2 të KPRK-së . 

  

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datën 22.01.2019 dhe vazhdimin e shqyrtimit 

gjyqësor të datës 15.03.2019, ku prokurori i shtetit Hivzi Bajraktari në fjalën e tij deklaron se pas 

analizimit të shqyrtimit të shkresave të lëndës si dhe te aktakuzës tërhiqem nga propozimi për 

dëgjimin e zyrtarëve ligjor të propozuar në seancën e kaluar ngase siq ceka nga analizimi i shkresave 

të lëndës, raportit të ekspertizës së laboratorit qendror të kriminalistikës së policisë së Kosovës, 

deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në shqyrtim gjyqësor,  deklaratës e të pandehurit rezulton se kemi 

të bëjmë me veprën penale Blerja posedimi dhe shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshem  dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.1 KPPK-se,  e jo siq është përshkruar në 

kualifikimin juridik nga neni 229 par.2 i KPK –së, andaj me qense vepra penale është kryer me dt 

08.06.2008, për të cilën vepër penale parashihet dënimi prej 1 deri në 5 vite burgim, tani të ricilsuar 

e  që sot jemi me datën 15.03.2019, ka kaluar më tepër se 10 vite te parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale andaj prokurori i shtetit tërhiqet nga ndjekja penale për të akuzuarin A.B. 

  

Pasi  që Prokurori i Shtetit  u tërhoq nga ndjekja penale  ndaj të pandehurit  A.B., gjykata në bazë 

të nenit 363 par.1. nën par.1.1. të KPP-së refuzoi akuzën. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë të nenit 454, 

par.1. të KPP. 

 

 Nga sa u tha më lart, dhe në bazë të nenit 363 par.l. nën par 1 .1, të KPPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËR KRIME TË RËNDA                                                                                                                                                                                                                                

PKR.nr. 441/2008 datë 26.03.2019 

 

Bashkëpunëtore Profesional              Kryetare e Trupit Gjykues-Gjyqtarja, 

Shpresa Sahiti                          Violeta Namani   

 

__________               ___________________ 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


