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                                                                                                                                       PKR.nr. 841/2013 
                                                                 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 Alban Ajvazi anëtarë të trupit gjykues, me bashkëpunëtoren profesionale Shpresa Sahiti , 

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

shpërndarje dhe shitja e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike Komunale, tani Prokurorisë Themelore ne 

Prishtine -Departamenti për Krime të Rënda PP.nr.6584-2/2011 te dt.13.12.2011, në shqyrtimin 

kryesor, të hapur, të mbajtur më datë 12.03.2019, në të cilin ishin prezentë Prokurori i  shtetit 

Armend Hamiti, i pandehuri A.G. pas shqyrtimit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri A.G. i biri i H. dhe nënës N. e gjinisë H. data e lindjes ... në fshatin M. me vendbanim 

në H. komuna e P. ka të kryer pesë klasë të shkollës fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

martuar, babi i një fëmije, 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 datë të pa caktuar e deri më dt.13.02.2011 rreth orës 18:00, në shtëpin e tij që gjendet në rr” D. e 

M.” i pandehuri pa autorizim ka poseduar substancë narkotike të llojit Kanabisë (Marihunaë), ashtu 

që, njerka e të pandehurit, Sh.A. derisa ka bërë pastrimin e dhomës së të pandehurit, ka gjetur një 

qese me substancë narkotike në dhomën e të dyshuarit dhe për këtë ka njoftuar policinë dhe pas 

ekzaminimit ka rezultuar se substanca narkotike në peshë prej 141.47gr, është e llojit kanabisë 

(Marihunaë) e cila sasi është konfiskuar tek i pandehuri,- 

 

-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. 

 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
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Prokuroria Komunale në Prishtinë, tani Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti për Krime 

të Rënda, me aktakuzën PP.nr.6584-2/2011 te dt.13.12.2011, e ka akuzuar të pandehurin A.G. për 

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

substancave psikotrope nga neni 229 par.1 të KPRK-së . 

  

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 14.02.2019 dhe shqyrtimin gjyqësor të datës 

12.03.2019, ku prokurori i shtetit Armend Hamiti në fjalën e tij deklaron e nderuar kryetare e trupit 

gjykues dhe anëtar të trupit gjykues duke pas parasysh  se aktakuza  kundër të A.G. në dispozitiv e 

përmende vetëm posedimin e këtij  narkotikut të gjetur që ka rezultuar se është e llojit marihuanë  në 

peshë 141.74 gr, dhe po ashtu  se e ka pas në posedim për qëllim përdorimi e pranon vetë i akuzuari 

kurse me Kodin e ri penal të KPRK-së , ekziston  edhe një vepër  e re penale që nuk është parapa në 

kohën kur është ngritë kjo aktakuzë e kjo është  parapare si vepër re penale ashtu siq  parashef neni 

275  posedimin e pa autorizuar të  narkotikëve e duke pas parasysh  neni 3 të KPRK-së na obligon  

në rast se ligji ndryshon para se të merret vendimi i plotfuqishëm duhet të zbatohet  ligji më i 

favorshëm për të pandehurin andaj në këtë rast si ligj më i favorshëm për të pandehurin është Kodi 

Penal i Kosovës gjegjësisht neni 275 par. 1 i KPRK-së . Ku theksohet se kushdo  pa autorizim 

posedon narkotikë  substancë psikotrope apo analoge  dënohet me gjobe  dhe burgim prej 1- 3 vjet.  

Mirëpo kjo është më i favorshëm sesa neni 229 par. 1 i KPK_së,  i cili nuk e ka parapa  vetëm 

posedimin e pa autorizuar  gjerësisht dënueshmëria është me e lartë, kurse ku  në rrethanat e reja , ku 

kryerja e veprës penale ka ndodhe me 13.02.2011,  kurse  tani jemi në vitin 2019,  gjegjësisht me 

dt.12.03.2019,  dhe parashkrimi për ndjekjen penale në këtë rast në bazë të nenit 106 par. 1 pika 1.5 i 

KPRK-së , i bien se këtu ka kaluar më shumë se dyfishi i kohës së ndjekjes penale,  andaj në 

përputhje me nenin 107 par. 8  të KPRK-së , lidhur me nenin 52 të KPPRK_së , Prokuroria  tërhiqet 

nga ndjekja penale  ndaj të akuzuarit A.G.  

  

Pasi  që Prokurori i Shtetit  u tërhoq nga ndjekja penale  ndaj të pandehurit  A.G. 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. 841/2013 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. 

 


