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Numri i lëndës: 2018:029043 

Datë: 16.01.2023 

Numri i dokumentit:     03861509 

P.nr.137/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË –Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtaren Diana Sina me zyrtarin ligjor Drilon Zymeraj, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

A.D nga Gjakova, për shkak se do të kryente katër vepra penale në bash kryerje vjedhje e rëndë 

nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, duke vendosur sipas Aktakuzës  të 

Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.668/2012 të datës 

23.09.2013, jashtë shqyrtimit gjyqësor me datën 16.01.2023, muar këtë:  

 

                                                          A K T V E N D I M 

 

HUDHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Departamenti i përgjithshëm 

PP.nr.668/2012 të datës 23.09.2013, e ngritur ndaj të akuzuarit A.D nga  Gjakova, ku dhe tani 

banon, rr. “...” pn., i biri i ... dhe i ëmës ... e gjinisë ..., data e lindjes... ,shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me nr. personal ... për shkak se do të kryente katër vepra penale në bash 

kryerje vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, dhe 

PUSHOHET procedura penale në këtë çështje penale, nga se ka kaluar koha e parashikuar me 

ligj për parashkrimin absolut të ndjekjes penale. 

 

 Të dëmtuarit: A.T nga Gjakova rruga “...”nr..., N.D nga Gjakova rruga ”...”nr.16, L.Gj 

nga fshati ... Komuna ..., dhe T.Sh nga Gjakova rruga “...” pn, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetet buxhetore të kësaj Gjykate. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, ka ngritur Aktakuzën 

me numër  PP.nr.668/2012 të datës 23.09.2013, kundër të akuzuarve B.H, B.R, B.Q dhe A.D që 

të katërtit nga Gjakova, për shkak se do të kryenin vepra penale në bash kryerje vjedhje e rëndë 

nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së,si dhe kundër të akuzuarit K.K nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale, pranim i mallrave të vjedhura nga neni 272 par.1 të KPK-

së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 18.01.2017,i akuzuari A.D nuk kanë 

marr pjesë në shqyrtimin gjyqësor, Stacioni Policor në Gjakove me ref me nr.04/1-08-GJ- 
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S-168,169/16 e dt.20.05.2016,ka njoftuar Gjykatën se i akuzuarit A.D, gjenden jashtë 

shtetit të Kosovës, në Gjermani, dhe sipas propozimit të prokurorit të çështjes, Gjyqtarja e vetme 

gjykuese ka marr aktvendim P.nr.420/16 të dt.18.01.2017 me të cilën ka veçuar procedurë penale 

ndaj të akuzuari A.D dhe shqyrtimi fillestar ka vazhduar vetëm ndaj të akuzuarit B.H, B.R, B.Q 

,si dhe kundër të akuzuarit K.K, të cilët në shqyrtimin fillestar e kanë pranuar fajësinë për veprën 

penale me të cilën ngarkohet të njëjtit janë shpallur përgjegjës dhe janë dënuar në bazë të ligjit. 

Ndërsa Gjykata ka lëshuar letër rreshtim P.nr.420/16  me dt.04.08.2016,për të akuzuarin A.D, 

me të cilin është urdhëruar Policin e Kosovës, Stacionin policor në Gjakovë që të njëjtin kur ta 

hasin ta arrestojnë dhe të sjellin në Gjykatë. 

 

Gjyqtarja pas shikimit dhe analizimit të shkresave të lëndës, konstatoi se në këtë çështje 

penale për të akuzuarin A.D nga Gjakova, për shkak se do të kryente veprat penale në bash 

kryerje vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, duhet hedhur 

Aktakuza e lartë cekur të Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm si dhe 

pushoi procedurën penale, në kuptim të nenit 90 par.l nën par. 4 të KPK-së, ku është përcaktuar 

se ndjekja penale nuk mund të ndermirët nëse kanë kaluar pesë vjet nga kryerja e veprës penale 

e dënueshme me më shumë se tre (3) vjet burgim, me dispozitat e nenit 91 par.6 të KPK-së, është 

përcaktuar se ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të 

parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale), siç ka ndodhur në rastin konkret, bazuar në 

faktin se nga dita e fundit (13.07.2012, 29.08.2012, 14.10.2012,dhe 16.10.2012) kur dyshohet se 

i akuzuari A.D ka kryer veprat penale të kualifikuar sipas Aktakuzës së lartë cekur të Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë, e gjerë me datën 13.01.2023, kanë kaluar më shumë se 10 (dhjetë) vite, 

me çka vërtetohet se ka ndodhur parashkrimi absolut për ndjekje penale. 

 

Meqenëse nga kryerja e veprave penale, në bash kryerje vjedhje e rëndë nga neni 253 

par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, (për të cilën vepër parashihet dënim me burgim prej 

gjashtë(6)muajve deri në pesë(5) vjet, gjegjësisht nga datat respektivisht dita e fundit 13.07.2012, 

29.08.2012, 14.10.2012,dhe 16.10.2012, e gjerë në marrjen e këtij aktvendimi kanë kaluar më 

tepër se 10(dhjetë)vite, atëherë Gjykata gjeti se ka ardhur gjerë te parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale ndaj të akuzuari A.D , në kuptim të nenit 90 par.l nën par..4 lidhur me nenin 91 par.6 të 

KPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u muarr komfor nenit 454 par.l të KPPK-

së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil u muarr komfor nenit 463 

par.3 të KPPK-ës. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e cekura më lartë komfor nenit 253 par.l nën par.1.3 të KPPK-

së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

-Departamenti i Përgjithshëm- 
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                                                    P.nr.137/17 të datës 16.01.2023 
 

Zyrtari ligjor                                                                    Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

 Drilon Zymeraj                                 Diana Sina  

 

 

 

 

KËSHILLË   JURIDIKE: Kundër  këtij Aktvendimi mund të paraqitet ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë në afat prej 3(tre) ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 
 
 


