
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH 
 

 

 1 (2)  

2
0

1
8

:0
1

8
9

6
9

 

                                                                                            

Numri i lëndës: 2018:018968 

Datë: 31.03.2021 

Numri i dokumentit:     01654564 

                                                                   P.nr.75/17 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E GJYKATËS DRAGASH 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja e vetme gjykuese 

Sabaheta Kurteshi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Senida Nuri, në lëndën penale kundër 

të pandehurit S. E., nga fshati..., Komuna e Dragashit, për shkak të veprës penale marrja në 

posedim e pasurisë së luajtshme nga neni 331 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorit të Shtetit në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.2409-6/16 të datës 

29.06.2017, jashtë seancës gjyqësore me datë 18.03.2021, mori këtë: 

A K T V E N D I M 
 

HUDHET aktakuza e Prokurorit të Shtetit në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.2409-6/19 të datës 29.06.2017, dhe PUSHOHET procedura penale ndaj të pandehurit 

S. E., për shkak të veprës penale marrja në posedim me pasurisë së luajtshme nga neni 331 par.1 

të KPRK-së, për shkak të parashkrimit absolut (ndalesa  absolute e ndjekjes penale). 

 

I dëmtuari E. R., nga fshati…, Komuna e Dragashit, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

  Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 
 

Prokurori i Shtetit në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzën nën 

numrin PP/II.nr.2409-6/16 të datës 29.06.2017, kundër  të pandehurit S. E. nga fshati..., Komuna 

e Dragashit, për shkak të veprës penale marrja në posedim e pasurisë së luajtshme nga neni 331 

par.1 të KPRK-së.  

 

 Gjykata Themelore në Prizren, Dega në Dragash, me qëllim të veprimit edhe më tutje në 

këtë çështje juridike-penale me datë 09.01.2018, ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, mirëpo 

në këtë seancë nuk ka prezantuar i pandehuri, i cili nuk është ftuar në mënyrë të rregullt, nga 

konstatimi në fletëkthesë del se pala jeton në Beograd në adresë të panjohur.  

 

 Gjykata e ka caktuar sërish seancën e shqyrtimit fillestar, me datë 14.02.2018, mirëpo as 

në këtë seancë nuk ka prezentuar i pandehuri S. E., për të cilin gjykata nuk ka prova se është thir 

në mënyrë të rregullt.  

 

Pas kësaj gjykata i është drejtuar Stacionit Policor në Prizren me  Urdhëresën P.nr.75/17 

të datës 14.02.2018, me të cilën është urdhëruar sjellja me dhunë e të pandehurit në seancë.  Nga 
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Memorandumi Zyrtar i Policisë së Kosovës me numër të referencës DD0-04/1-0-4D-O/KS-

45/2018 të datës 15.03.2018, ka ardhur njoftimi se i pandehuri gjendet me vendbanim në Beograd 

me gjithë familjen e tij në adresë të panjohur. 

 

 Me datë 30.10.2018, gjykata ka lëshuar Urdhërarrest P.nr.75/17, kundër të pandehurit S. 

E. nga fshati..., Komuna e Dragashit.   

 

 Gjykata në këtë çështje penale ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar edhe me datat 

22.01.2020, 04.03.2020, 14.10.2020, 17.12.2020, në të cilat seanca poashtu nuk ka prezentuar i 

pandehuri, i cili nuk ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  Andaj, kanë qenë këto pengesat procedurale për shkak të të cilave nuk janë krijuar kushtet 

ligjore për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor. 

  

       Vepra penale marrja në posedim e pasurisë së paluajtshme nga neni 331  par.1 të KPRK-

së, thekson: “Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme merr pasurinë e luajtshme të personit tjetër 

që ta mbajë në posedim të vetin pa qëllim të përvetësimit, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në (1) një vit.” 

 

         Nga shkresat e lëndës gjykata konstatoi se vepra penale marrja në posedim e pasurisë së 

paluajtshme nga neni 331 par.1 të KPRK-së, është kryer  me datën 11.09.2016, për këtë vepër 

penale është i paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim deri në 1 vjet, dhe është konstatuar se 

për këtë vepër penale ka arritur parashkrimi i ndjekjes penale bazuar në nenin 106 paragraf 1 nën 

par. 1.6 te KPRK-së, ku parashihet që ndjekja penale nuk mund te ndërmerret nëse kanë kaluar 

dy (2) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në një (1) vit burgim, ndërsa bazuar ne 

nenin 107 par. 8 te KPRK-se, ndjekja penale ndalohet ne çdo rast kur te ketë kaluar dyfishi i 

kohës se afatit  te parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale), kurse në rastin konkret 

kanë kaluar me shumë se 4 (katër) vjet nga koha (11.09.2016), e kryerjes se veprës penale, nga 

ana e të pandehurit S. E., dhe ka arritur parashkrimi - ndalesa absolute e ndjekjes penale. 

 

Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

gjykata e mori në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.3 të KPP-së. 

 

         Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e mori në kuptim dispozitës së 

nenit 454 par.1 të KPP-së. 

 

          Andaj, gjykata në kuptim të dispozitës së nenit 358 parag.1 nën. par. 1.3 të KPPK-së, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH – 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

2018:018968, 18.03.2021 

  

           Gj y q t a r j a, 

 

                                                                                             ____________________ 

         Sabaheta  Kurteshi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa, në afat prej 3 ditësh, 

nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.    

 


