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Numri i dokumentit:     03250113 

 

P.nr.902/2016 
 

Departamenti i Përgjithshëm,përmes Gjyqtarit Behar Ymeri, me sekretaren 

juridike Fatmire Sermaxhaj, duke vendosur sipas detyrës zyrtare në çështjen 

penale kundër të pandehurit N. M me vendbanim në Gjilan rruga “A. T...” p.n, 

për shkak të veprës penale Vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të 

KPRK-s, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm PP.nr.1315/2016, të datës 19.07.2016, më datë  21.07.2022, mori 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

H U DH E T  aktakuza e Prokurorisë Themelore Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm PP.nr.1315/2016, të datës 19.07.2016. 

PUSHOHET procedura penale ndaj të pandehurit:  

N. M me vendbanim në Gjilan rruga “A. ...” p.n, për shkak të veprës penale 

Vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-s, pasi që ka arritur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest 

civil. 

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

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ushtruar aktakuzë kundër të pandehurit N.M 

me vendbanim në Gjilan rruga “A. T...” p.n, për shkak të veprës penale Vjedhje e 

shërbimeve komunale nga neni 320 të KPRK-s. Gjyqtari i vetëm gjykues, pas 

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

duhet hedhur aktakuzën e lartcekur të Themelore Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm, si dhe pushoi procedurën penale, ngase nga koha kur dyshohet se 
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është kryer kjo vepër penale me datë 09.03.2016, kanë kaluar më tepër se gjashtë 

vjet, kohë kjo që shpie në parashkrimin absolut të ndjekjes penale.  

 

Konform nenit 106 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të KPRK, është parashikuar se 

ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar tre vjet nga kryerja e 

veprës penale të dënueshme me burgim më shumë se një vit (parashkrimi relativ i 

ndjekjes penale). Ndërsa, në nenin 107 paragrafi 8 të KPRK, është parashikuar 

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

të parashkrimit relativ të ndjekjes penale (parashkrimi absolut i  ndjekjes 

penale).  

  

Andaj, duke u bazuar në këto që u cekën më lart, gjyqtari i vetëm gjykues duke u 

bazuar në nenin 358 paragrafi 1, nën paragrafi 3 lidhur me nenin 463 paragrafi 

3 dhe nenit 454 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 
 

GJYKATA THEMLORE NË GJILAN 

P.nr. 902/2016, Më 21.07.2022 

 

 

Sekretarja juridike                  Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Fatmire Sermaxhaj d.v                           Behar Ymeri d.v 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 3 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. 

Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  
 

 


