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P.nr. 3321/2017  
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM DEVIZIONI  
PENAL në përbërje nga , Gjyqtarja Naime Krasniqi–Jashanica,, dhe zyrtarja e lartë  
ligjore Dafina Gashi, duke vendosur në çështjen penale kundër të Pandehurit  B. M.. nga 
Prishtina i akuzuar për shkak të veprës penale Posedim i pa autorizuar i narkotikëve 
substancave psikotrope apo analoge nga Neni 275 par 1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr. 3960/2016 te datës 04.07.2017  pas 
mbajtjes së shqyrtimit fillestar, të datës 05.11.2020 , e në vështrim të Nenit 363, par.1, 
pika 1.3 të KPPRK-së, dhe në përputhje me Nenet 3, 106 dhe 107 të KPRK-së, në praninë e 
prokurorit të Shtetit  Arbëresha Shala të  Pandehurit  B. M. , në bazë të nenit 366 të KPP-të 
Republikës së Kosovës, të njëjtën ditë mori dhe në prezencën e palëve publikisht shpalli 
këtë:: 
 
                                                                 A  K T GJ  Y  K  I  M  
Ndaj të Pandehurit: 
 
B. M. , i lindur më .... , nga i ati Sh. dhe nena A. e gjinisë M. e me vendbanim në rr “A. P. “ nr 
.. ne aftësi te hoteli “P. i A.” –lagja Arbëri në Prishtinë ku edhe tani jeton  me numër 
personal ID-.... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 
Në vështrim të Nenit 363, par. 1, pika 1.3 të KPPRK-së 
Refuzohet Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.II.nr. 3960/2016 te 
datës 04.07.2017-ka arritur deri tek afati i parashkrimit ndalesa absolute e ndjekjes 
penale 
. 
SEPSE  I Më datën 07.04.2016 rreth orës 01:20 në Rrugën “A. P.  “KK -Prishtinë  pasi qe  
Njësiti Policor i Stacionit Policor Veriut  në Prishtinë  e kanë ndaluar te Pandehurin B. M. 
me qe rast tek i njëjti kanë  gjetur një kese me substancë narkotike e që pas ekzaminimit 
të mostrave të marruara te të njëzetës substancë është konstatuar se përmbajnë 
Tetrahidrokanabinol THC pesha neto e përgjithshme.0,53 + - 0.0001gram te llojit 
mariohanë cilën i Pandehuri e ka poseduar pa autorizim . 
 
Me ketë kishte për te kryer veprën penale Posedim i pa autorizuar i narkotikëve 
substancave psikotrope apo analoge nga Neni 275 par 2 të KPRK-së, 
Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate.  
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A r s y e t i m 
 
Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti I Përgjithshëm, ka ushtruar Aktakuzë 
PP.II.nr. 3960/2016 te datës 04.07.2017 kundër të Pandehurit B. M.  nga Prishtina për 
shkak të veprës penale Posedim i pa autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope apo 
analoge nga Neni 275 par 1 të KPRK-së. 
   
Kjo Gjykatë këtë lënde e ka pranuar nga Organi i Akuzës dhe më datën  26.07.2017 . dhe 
me datën 14.01.2020 është caktuar shqyrtimi fillestar por ne mungesë të Pandehurit 
është shtyrë në kohë të pa caktuar nga se nuk është arritur te behej sigurimi i tij në 
procedure . 
 
Kjo Gjykatë ne përbërje nga gjyqtarja e çështjes  ketë lëndë e ka pranuar në punë me 
datën 07.10.2020 dhe ka ri-caktuar shqyrtimin fillestar të radhës më datën 05.11.2020 ku 
ka prezantuar Prokurori i Shtetit Arbëresha Shala   dhe i Pandehuri  B. M.  
 
Prokurori i Shtetit Arbëresha Shala deklaroj se ne ketë çështje penale Juridike e 
përfaqëson ketë Aktakuzë dhe sipas vlerësimit të te gjitha shkresave të lëndës vërehet se 
është lëshuar një gabim teknik ne rastin e cilësimit të veprës penale e qe është Posedim i 
pa autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope apo analoge nga Neni 275 par 1 të 
KPRK-së dhe  duhet të jetë Posedim i pa autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope 
apo analoge nga Neni 275 par 2 të KPRK-së  
 
Kjo Gjykatë ne përbërje nga Gjyqtarja e vetme gjykuese pas shqyrtimit të shkresave të 
lëndës ka gjetur se në këtë çështje penale ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale 
nga se : 
 
Me Kodin Penal  i Republikës të Kosovës, referuar dispozite ligjore  nenit 3  ku precizohet 
se “ Zbatimi i ligjit me të favorshëm “ Ndaj  kryesit të veprës penale zbatohet ligji  që ka 
qenë në fuçi në kohën e kryerjes së veprës penale.”  
 
Prokurori i Shtetit ne shqyrtimin fillestar e ka akuzuar të Pandehurin Bujar Matoshi për 
veprën penale Posedim i pa autorizuar i narkotikëve substancave psikotrope apo analoge 
nga Neni 275 par 2 të KPRK-së  
 
Vepra penale, nga  Neni 275  par 2 të KPRK-së, për te cilën  akuzohet tani  i Pandehuri 
precizohet se :” Kushdo që  pa autorizim  posedon narkotikë , substanca psikotrope apo 
analoge , e kryesi qe kryen ketë vepër për herë të parë dhe i cili posedon me pak se 3 
gram te substancave narkotike ose substancave psikotrope ose analoge dënohet me 
dënim me gjobë ose me dënim me burgim deri ne 1(një) vit.  
  
Ne vështrim të dispozitës ligjore -Neni 106, par. 1, pika 1.6 i KPRK-së, parashihet se 
ndjekja penale nuk mund të ndermirët nëse kane kaluar 2(dy) vjet nga koha e kryerjes se 
veprës penale të dënueshme me më shume se 1(një) vjet ose dënimi me gjobë 
Ne vështrim te dispozitës ligjore -Neni 107, par. 1, pika 1.8 i KPRK-së, parashihet se 
ndjekja penale ndalohet ne çdo raste kur të kate kaluar dyfishi i kohës të afatit të 
përshkrimit . 
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Nga shkresat e lëndës rezulton se veprat penale e për të cilën akuzohet i Pandehuri B. M.i  
është  kryer me datën 30.12.2015, dhe për të njëjtën vepër është paraparë dënim me 
burgim deri 1(një) vit. Sipas dispozitës së nenit 107 par 1 pika 1.8 të KPRK, parashkrimi i 
ndjekjes penale arrin në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së nevojshme për 
parashkrimin relativ në kuptim të dispozitës së nenit 106 par 1 pika 1.6 te KPK se  par. 1, 
nenpar 5, të KPRK, andaj meqenëse në rastin konkret që nga kryerja e veprës penale me 
datën 30.12.2015 e gjerë më 17.11.2020  ka kaluar më tepër se 4 vjet, kohë kjo e 
mjaftueshme e paraparë me ligj për parashkrimin e ndjekjes penale, ashtu që kjo Gjykatë 
në kuptim të nenit363, par. 1, pika 1.3 të KPPRK-së , kundër të Pandehurit B. M.   e 
refuzon  akuzën.  
 
Shpenzimet  procedurale i bien në barrë të mjeteve të gjykatës konform nenit 103, të 
KPPK-se   
Në bazë të nenit 463, par. 3, të KPPK, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për 
realizimin e kërkesës pasurore-juridike.  
Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
 
            GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË / DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
                                            P.nr. 3321/2017 të  dt. 05.11.2020 
 
Zyrtarja ligjore                                                          Gjyqtarja e vetme gjykuese  
Dafina Gashi                                              Naime Krasniqi 
 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 3 ditësh, 
nga dita e pranimit, përmes  kësaj gjykate, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


