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Numri i lëndës: 2019:100121 

Datë: 13.12.2022 

Numri i dokumentit:     03746094 

P.nr.118/16 
GJYKATA THEMLORE MITROVICË – Departamenti për Krime të Rënda, Kryetari i 

trupit gjykues – gjyqtari Bekim Veliqi në çështjen penale kundër të pandehurit A.A  nga Komuna 

e Mitrovicës për shkak  të veprës penale Dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.2 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

PP.I.nr.133/2016 e dt.09.09.2016, në mbështetje të nenit 358 par.1 nën par.1.3 të KPP-së me 

dt.13.12.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

PP.I.nr.133/2016 e dt.09.09.2016 dhe PUSHOHET procedura penale kundër të pandehurit A.A, 

nga i ati S., e ëma L., e gjinisë S., i lindur me dt…. në Skenderaj, me vendbanim në Mitrovicë 

rruga “…” përkohësisht me banim në Norvegji “…”- …, me numër personal …9 (numri personal 

sipas pasaportës Norvegjeze), Shqiptar, për shkak të veprës penale Dhënia e ryshfetit nga neni 

429 par.2 të KPRK-së. 

 

II. Hudhja e aktakuzës dhe pushimi i procedurës penale bëhet për shkak të arritjes së afatit të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale për veprën penale Dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.2 

të KPRK-së bazuar në nenin 106 par.1 pika 1.5 të KPRK-së dhe 107 par.8 të KPRK-së. 

 

III. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, pranë Gjykatës Themelore 

Mitrovicë ka parashtruar Aktakuzën PP.I.nr.133/2016 e dt.09.09.2016, ndaj të pandehurit A.A 

për shkak të veprës penale Dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.2 të KPRK-së. 

 

Në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues këtë lëndë P.nr.118/16 e kam pranuar me dt.02.10.2019, 

lidhur me këtë lëndë janë ndërmarrë veprimet përkatëse juridike, janë caktuar seancat e 

shqyrtimit fillestar me dt.05.11.2019, dt.02.11.2020 dhe dt.09.11.2020. Po ashtu Gjykata me 

qëllim të sigurimit të prezencës së të pandehurit në procedurë penale me dt.02.11.2020 ka lëshuar 

Urdhërarrest për të pandehurin dhe nga Raporti Policor jemi njoftuar se Policia ka ndërmarrë 

veprimet sipas urdhëresës, kanë shkuar në adresën si në aktakuzë dhe nga familjarët e të 

pandehurit janë njoftuar se i njëjti jeton në Shtetin e Norvegjisë pa cekur adresë të saktë të 

vendbanimit. Gjykata me qëllim të sigurimit të prezencës së të pandehurit në procedurë ka 

provuar që të pandehurit t’i dërgoj ftesën për seancë në adresën në Shtetin e Norvegjisë ashtu siç 

figuronë në Aktakuzë mirëpo është kthyer fletëkthesa e Gjykatës pa e pranuar ftesën i pandehuri. 
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Bazuar në nenin 106 par.1 pika 1.5 të KPRK-së, është përcaktuar se përveç nëse shprehimisht 

parashihet ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar afatet 

e mëposhtme: “tre (3) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se një (1) vit 

burgim” e lidhur me nenin 107 par.8 të KPRK-së, ku përcaktohet se “Ndjekja penale ndalohet 

në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit”, Gjykata gjen se në raport 

me veprën penale “Dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.2 të KPRK-së, e njëjta është e dënueshme 

me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet”, kurse vepra penale dyshohet se 

është kryer me dt.19.07.2016 dhe që nga ajo kohë deri me dt.19.07.2022 kanë kaluar 6 (gjashtë) 

vite, nga koha kur dyshohet kryerja e veprës penale dhe në këtë rast kanë kaluar afatet e 

përcaktuara ligjore për ndjekjen penale dhe me dt19.07.2022 kemi arritjen e afatit të parashkrimit 

absolut të ndjekjes penale dhe kjo është një rrethanë e cila e pengon ndjekjen penale bazuar në 

nenin 358 par.1 nën par.1.3 të KPP-së. 

 

Gjykata pasi ka vërtetuar se në këtë çështje penale ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale, vlerëson se parashkrimi është një rrethanë e cila e pengon ndjekjen e mëtejme penale dhe 

mbi bazën e këtyre arsyeve vendosi që të hedhë akuzën dhe të pushojë procedurën penale ndaj 

të pandehurit A.A. 

 

Aktvendimi mbi parashkrimin absolut të ndjekjes penale është marrë në kuptim të nenit 106 

par.1 pika 1.5 të KPRK-së dhe 107 par.8 të KPRK-së, lidhur me  nenit 358 par 1 pika 1.3 të KPP-

së, andaj nga këto arsye u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale mbështetet në nenin 454 par 1 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.118/16 dt.13.12.2022 

 

                                                                                             Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari  

                                                                                                               Bekim Veliqi 

 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi ёshtё e lejuar ankesa në afatin prej tri (3) 

ditësh nga pranimi i tij aktvendimi, nëpërmes kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.                            

 

  

 

 


