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Numri i lëndës: 2020:033147 

Datë: 21.10.2022 

Numri i dokumentit:     03557011 

P.nr.429/20 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e zyrtares 

ligjore Nazmije Maxhera në lëndën penale kundër të pandehurit F.P. nga fshati F. Komuna e M. 

për shkak të veprës penale “Shmangja nga pagesa e tarifave te detyrueshme doganore” nga neni 

318 par 3 të KPRK-së, jashtë seancës gjyqësore, me datën 21.10.2022, mori këtë:  
 

AKTVENDIM   

 

PUSHOHET procedura në këtë çështje penale e iniciuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.1400/17 e datës 07.02.2020 ndaj 

të pandehurit F. P. i  lindur me datë ..., dhe me numër personal ... me vendbanim në fshatin 

F.Komuna e M. për shkak se për te njëjtën çështje është vendosur nga Gjykata Themelore 

Mitrovicë Dega në Vushtrri me aktgjykimin P.nr. 167/22 te dt. 15.08.2022, (neni 4 i Kodit të 

Procedurës Penale).    

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti  i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.1400/17 te datës 07.11.2019 ndaj të pandehurit F.P. nga fshati F. Komuna e M.për shkak 

të veprës penale “Shmangja nga pagesa e tarifave te detyrueshme doganore” nga neni 318 par 3 

të KPRK-së. Lënda ne shërbimin e referenteve është evidentuar me numrin P.nr. 429/20, dhe ne 

gjykatë ishte dorëzuar me dt. 03.03.2020.  

 

Po ashtu në këtë gjykatë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë ndaj të pandehurit F. P. ka paraqitur 

të njëjtën aktakuzën PP.II.1400/17 e datës 07.02.2020 për shkak të veprës së njejtë penale, 

“Shmangja nga pagesa e tarifave te detyrueshme doganore” nga neni 318 par 3 të KPRK-së, dhe 

lënda ishte evidentuar me numrin P.nr.167/22 dhe me numër te smil-it, 2020:002821.   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, sipas detyrës zyrtare ka shqyrtuar lëndën dhe shkresat e lëndës duke i 

krahasuar edhe me lëndën P.nr.167/22, dhe ka vërejtur se lidhur me këtë çështje penale ndaj të 

pandehurit F.P. është vendosur me aktgjykimin P.nr.167/2022 të Gjykatës Themelore Mitrovicë 

Dega në Vushtrri,  te date 15.08.2022. 

  

Gjykata aktvendimin për pushimin e procedurës sipas aktakuzës e ka marrë duke u bazuar në 

nenin 4 paragrafi 1 dhe nenin 253 par 1 pika 1.2  të Kodit të Procedurës Penale.  
 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv të këtij aktvendimi.   
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GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.429/20, dt.21.10.2022 

           Zyrtarja ligjore                                                                      Gjyqtari i vetëm gjykues                 
           Nazmije Maxhera                                                                            Ferki  Xhaferi 

                                                                                                                         

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar e drejta në ankesë, në afat prej 

3 (tre) ditësh, nga momenti i pranimi të aktvendimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 


