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Numri i lëndës: 2022:178683 

Datë: 17.11.2022 

Numri i dokumentit:     03660246 

P.nr.301/22 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË DEGA NE VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm- Divizioni penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, në çështjen penale 

kundër të pandehurit F.A. nga V. Bulevardi “A.J.”, nr. .. për veprën penale Shpërdorimi i pasurisë 

së huaj nga neni 318 par.5 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  në Mitrovicë, 

PP.II.nr.329/22, te dt. 18.08.2022, duke vendosur sipas nenit 358 par. 1 pika 1.3 të KPPK-së, më 

datën 17.11.2022 jashtë seancës, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore  në Mitrovicë, PP.II.nr.329/22, te dt. 18.08.2022 

dhe PUSHOHET procedura penale kundër të pandehurit F.A. nga V. Bulevardi “A.J.”, nr...  për 

veprën penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 318 par.5 të KPRK-së, pasi që në seancën 

fillestare të datës 17.11.2022, prokurori i shtetit pas propozimit të palës së dëmtuar është tërhequr 

nga ndjekja penale. 

 

II. Shpenzimet e procedurës penale mbesin në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur 

aktakuzën  PP.II.nr.329/22, të datës 18.08.2022, kundër të pandehurit F.A. nga V. Bulevardi “A.J.”, 

nr...për veprën penale Shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 318 par.5 të KPRK-së. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar për datë 17.11.2022, në të cilën 

seancë pala e dëmtuar ka deklaruar se meqenëse më është dëmtuar një derë të cilën e kam gjetur në 

hekurishte në vendin ku shitet metali, kërkoj nga gjykata që sa i përket kësaj çështje penale të 

pandehurin ta lirojë nga ndjekja e mëtutjeshme penale sa i përket kësaj vepre penale. 

 

Prokurori i shtetit lidhur me këtë çështje ka deklaruar se, meqenëse pala e dëmtuar prezent në seancë, 

deklaroj se tërhiqet nga propozimi për ndjekjen penale ndaj të akuzuarit, si prokuror i shtetit në 

mbështetje të nenit 318 par.7 ku konstatohet se ndjekja penale për veprën penale nga paragrafi 1. 

“Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personit tjetër, 

e përvetëson pasurinë e cila i është besuar atij apo personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim 
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deri në një (1) vit” dhe 5. “Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme përvetëson pasurinë e luajtshme 

të personit tjetër, të cilën ai e ka gjetur ose tek posedimi i së cilës ka arritur rastësisht, me qëllim që 

vetes ose personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim 

deri në një (1) vit”, ndërmerret sipas propozimit, konsideroj se nuk ekziston më baza ligjore për 

ndjekjen e mëtutjeshme penale. 

 

Në bazë të nenit të nenit 358 paragrafi 1, pika 1.3 të KPRK-së është përcaktuar se, gjykata hedh 

poshtë aktakuzën ne rastet kur ekzistojnë rrethana të cilat e pengojnë ndjekjen penale, e në rastin 

konkret gjykata hedh poshtë aktakuzën për shkak se prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit 

fillestar është tërhequr nga ndjekja penale. 

 

Në përputhje me nenin 454. par.1 te KPPK, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale të 

ngelin ne ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Në bazë të nenit 358 par.1 pika .1.3 të KPPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.301/22, datë 17.11.2022 

 

 

                                                              Gjyqtar i vetëm gjykues  

                                                                                              Agron Maxhuni 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi, mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e  Apelit 

të Kosovës brenda afatit prej 5 (pesë) ditëve, nga dita e pranimit të aktvendimit. Ankesa ushtrohet 

nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 

 

 

 


