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Numri i lëndës: 2019:143681 

Datë: 06.10.2022 

Numri i dokumentit:     03496302 

P.nr.51/2022 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm përmes 

gjyqtarit të vetëm gjykues Ramiz Azizi, në lëndën penale ndaj të akuzuariit J.R.  nga fshatti 

..Novobërdës, për shkak të veprës penale ndryshimi I njehësorit të shërbimeve nga neni 323, 

par,1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr.7453/2017 

të dates 28.03.2018, me datë 06.10.2022 jashtëseancës gjyqësore mori këtë  

 

A K T V E N D I M 

 

 

         I.HUDHET – Aktakuza e prokurorisë themelore në  Prishtinë, PP.II.nr.7453/2016  e 

datës 28.03.2018 , kundër të akuzuarit J. R. nga fshati .K.Novobërdës,për shkak të veprës 

penale ndryshimi i njehësorit të shërbimeve , nga nnei 323.par.1 I KPRK-së, dhe 

  

         II.PUSHOHET PROCEDURA penale,në këtë qështje penalo juridike, ngase ka kaluar 

koha e parashkrimit me ligj për parashkrim relative të ndjekjes penale. 

 

         III.Pale e dëmtuar KEDS udhëzohet në contest juridiko civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike,. 

 

        IV.Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të  mjetëve bugjetore të kësaj gjykate. 

. 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria themelore në Prishtinë-departamenti i pergjithëshem ka ngritur aktakuzen e 

vet PP.II.nr.7453/2016 të dt.28.03.2018,  kundër të akuzuarit J. R.  nga fshatti .K.Novobërdës, 

për shkak të veprës penale ndryshimi I njehësorit të shërbimeve nga neni 323, par,1 të KPRK-

së, 

.  

Gjqytari i vetëm gjykues , me këtë lëndë është ngarkuar me datë 03.10.2022 , nga 

gjykata themelore më Prishtinë Departamenti i Përgjitshëm ,të njejtën lëndë Gjykata 

Themelore në Prishtinë e ka ceduar në gjykatën themelore të Gjilanit Dega në Novobërdë me 

datë 19.09.2022,që kuptohet nga aktipërcjellës i përpiluar nga gjyqtari A. K.,por në Gjykatën 

Themelore të Gjilanit Dega në Novobërdë ka arritur me datë 26.09.2022 , e që nga regjistri 

ekzistues 1391 më pas ka marrë numrin e ri P.51/2022 nga numri i njejtë që kishte në Prishtinë 

P.1671/18. 
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Gjyqtari i vetëm gjykues me të pranuar lëndën, dhe shikimin e shkresave të lëndës 

konstatoi se në këtë qështje penale duhet të hidhet poshtë aktakuza , ngase nga koha e krerjes 

së të njejtës (28.03.2018), gjegjësisht nga koha e potencuar se është kryer vepra penale e datës 

(25.07.2017), kanë kaluar më tepër se 3 vite, e gë Gjykata në Prishtinë , nuk ka ndërmarrë asnjë 

veprim procedural drejtë kësaj qështje  andaj edhe PUSHOHET procedura penale,ngase koha e 

kaluar është koha e paraparë me ligj për arritjen e parashkrimit relativ të qështjes penale. 

 

Nga shkresat e lëndës shihet se asnjë lloj veprimi juridik nuk është ndërmarrë nga 

gjyqtarët e ngarkuar me këtë qështje,  nga gjyqtarja M. B. , e as nga gjyqtari A. K..Pra lënda 

është vjetërsuar ende pa u ceduar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, dhe të njejtën e ka 

kapluar parashkrimi relativ i ndjekjes penale, ngase për këtë vepër penale parashihet denimi 

komulativ , dneim me gjobë dhe me burgim deri në 3 vite. 

 

Ashtu që në nenin 106 par.1 nën par 1.5 të KPRK-së, përcaktohet se “ndekja penale nuk 

mund të ndërmerret nese kanë kaluar 3 vite nga koha e kryerjes së veprës penale”,  e data 

25.07.2017 gjegjësisht ngritja e aktakuzës e datës 28.03.2018, kanë kaluar pothuajse 5 

gjegjësisht më shumë se 4 vite, e që ndaj të pandehurit gjykata nuk ka inicuar ndonjë veprim 

procedural në drejtim të ndjekjes së të pandehurit (caktimi i lëndës për shqyrtim). 

 

Andaj meqë ka kaluar afati i parashkrimit relativ  të njejtën procedurë, andaj gjyqtari i 

vetëm gjykues , duke u bazuar në nenin 358 par.2 lidhur me par.1 nën par 1.3 e lidhur me nenin 

463 par.3 dhe 454 par.1  të KPRK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILA-Dega në Novobërdë 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.51/2022 Më datë 06.10.2022 

 

      Gjyqtari i vetëm gjykues 

       Ramiz Azizi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktvendimi, pala e pakënaqur mund të paraqes 

ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë në afatin 3 ditor pas pranimit të të njëjtit, ndërsa 

ankesa ne kopje te mjaftueshme,  dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 


