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Numri i lëndës: 2019:151203 

Datë: 02.11.2022 

Numri i dokumentit:     03599326 

P.nr.442/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, në çështjen penale 

kundër të pandehurve B J.nga fshati S. i U. komuna e V. E D. nga fshati S. i U. komuna e V. për 

shkak të veprës penale Vjedhja nga neni 325 par. 1  e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe H.A. 

nga fshati S. i U. komuna e V. për shkak të veprës penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve 

të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP-

II.nr.1220/2019, e datës 10.07.2019, pas veçimit të procedurës sa i përket të pandehurit E.D. 

duke vendosur sipas nenit 358 par 1 pika 1.3 të KPPK-së, më datën 02.11.2022 jashtë seancës, 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore  në Mitrovicë, PP. II nr.2527/19, te dt. 11.10.2019, 

dhe PUSHOHET procedura penale kundër të pandehurve B.J. nga fshati S.i U. komuna e V. për 

shkak të veprës penale Vjedhja nga neni 325 par. 1  e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe H. A. 

nga fshati S. i U. komuna e V. për shkak të veprës penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së, pasi që ka arritur 

parashkrimin absolut të ndjekjes 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 Mitrovicë ka paraqitur aktakuzën PP-II.nr.1220/2019, e datës 10.07.2019 

kundër të pandehurve B J.nga fshati S. i U. komuna e V. E D. nga fshati S. i U. komuna e V. për 

shkak të veprës penale Vjedhja nga neni 325 par. 1  e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe H.A. nga 

fshati S. i U. komuna e V. për shkak të veprës penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata pas pranimit të lëndës ka caktuar seancat e shqyrtimit fillestar me datë 28.09.2021 dhe më 

pas me datë 15.11.2021 për këtë çështje penale dhe në bazë të fletëkthesave është konstatuar se të 

pandehurit B. J.dhe i pandehuri H.A. gjenden jashtë vendit në Gj. Gjykata fillimisht ka lëshuar 
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urdhër arrest ndaj të njëjtit e më pas edhe fletë rreshtim, sa i përket të pandehurit B. J. pasi që i njëjti 

ka një numër të madh të veprave penale Vjedhje dhe vjedhje e rëndë përë të cilat raste është kërkuar 

edhe ekstradimi i tij.   

 

Gjykata sa i përket të pandehurit E.D.ka veçuar procedurën me aktvendimin 15.11.2021 dhe të 

njëjtin e ka shpallur fajtorë dhe e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 muaj dhe 

dënim me gjobë në shumën prej 1000 euro. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të aktakuzës dhe shkresave tjera të lëndës konstatoi se vepra penale për të 

cilën akuzohen i pandehuri i pandehuri i parë, Vjedhje nga neni 325 par 1 i KPRK-së, ekziston 

dyshimi i bazuar mirë se e ka kryer më datë 24.08.2016, për këtë vepër penale është përcaktuar 

dënim me gjobë dhe me burgim deri në tri (3) vjet, si dhe i pandehuri i tretë H. A. Blerja, pranimi 

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par 1 të KPRK-së 

ekziston dyshimi i bazuar mirë se e ka kryer më datë 27.08.2016, për këtë vepër penale është 

përcaktuar dënim me burgim prej tre (3) muaj deri në tri (3) vjet, gjykata pasi shqyrtoi dhe vlerësoi 

shkresat e lëndës dhe duke vepruar sipas detyrës zyrtare, konstatoi se në rastin konkret është arritur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale dhe nuk mund të ndërmerret ndjekja e mëtejme penale. 

 

Në bazë të nenit të nenit 107 paragrafi 8 të KPRK-së është përcaktuar se, “Ndjekja penale ndalohet 

në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit”. 

 

Andaj në rastin konkret meqenëse veprat penale nga të pandehurit janë kryera më, 24.08.2016 

27.08.2016, gjykata konstaton se kanë kaluar më tepër se 6 vite nga koha e kryerjes së veprës penale, 

dhe ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes.. 

 

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.442/21 e datës 02.11.2021 

 

                                               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. 

 


