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Numri i lëndës: 2019:109794 

Datë: 30.12.2020 

Numri i dokumentit:     01380111 

 

P.nr.489/2015 

    NË EMËR TË POPULLIT 

     

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse – praktikant Arlind Sadiku, në çështjen penale kundër të 

pandehurit: J.G., për shkak të veprës penale: Grabitje nga neni 255 par.1 lidhur me nenin 23 të 

Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (tutje: KPPK), sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovice PP.nr.104/2011 të datës 22.11.2011, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit gjyqësor, me datë 29.12.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Dusko 

Manitasevic dhe të pandehurit J.G., të njejtën ditë e shpalli publikisht, ndërsa me datë 

30.12.2020 e përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

J.G., nga i ati R., e ëma Sh., e vajzërisë K., “data e lindjes”..., në komunen e Skenderajt, ku 

edhe tani jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me nr. personal..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës   

 

Gjykata, në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 te Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (tutje: KPP) ndaj të pandehurit: 

 

     REFUZOHET AKUZA 

se, 

Me datë 13.08.2011, rreth orës 17:30 në Mitrovicë, në bashkëkryerje e me qëllim që të marrin 

pasurin e luajtshme të tjetrit dhe veti t’i sjellin dobi pasurore të kundërligjshme, duke përdorë 

forcën, pasi që më herët kanë vërejtur në fytin e të dëmtuares N.J. një zingjirë të arit, e kanë 

përcjellur nja 20-30 metra, kur i pandehuri J., ka ecur mbrapa të dëmtuares duke bërë roje 

ndërsa i pandehuri A. (i cili është dënuar me aktgjykim të formës së prerë) është afruar afër të 

dëmtuares, duke përdorur forcën i ka hjek zingjirin e arit të dëmtuares nga fyti dhe që të dy të 

pandehurit kanë filluar të ikin nga vendi i ngjarjes, edhe pse, në ato momente, aty ka kaluar 

polici B.I. me veturën e tij private, i cili ka parë rastin dhe ka arrit të ndal të pandehurin A.Sh., 

ndërsa i pandehuri  tjetër ka ikur nga vendi i ngjarjes. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Grabitje nga neni 255 par.1 lidhur me nenin 23 të 

KPPK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës mbesin barrë e mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil.  

                                                 A r s y e t i m 

Rrjedha e procedurës: 

Ish- Prokuroria Publike e Qarkut, tani Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i 

Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën PP.nr.104/2011, të datës 22.11.2011 kundër të akuzuarve 

A.Sh.dhe J.G., për shkak të veprës penale: Grabitje nga neni 255 par.1 lidhur me nenin 23 të 

KPPK-së. 

 

Gjykata rikujton se sa i përket të pandehurit A.Sh.është veçuar procedura penale sepse i njejti e 

ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohej dhe i njëjti është dënuar me 

aktgjykim të formës së prerë. 

 

Në seancë e shqyrtimit gjyqësorë të datës 29.12.2020 Prokurori i Shtetit është tërhequr nga 

ndjekja penale ndaj të pandehurit J.G., për shkak të veprës penale Grabitje nga neni 255 par.1 

lidhur me nenin 23 të KPPK-së, me arsyetimin se pas dëgjimit të dëshmitarit B.I., nuk ka prova 

që i pandehuri J.G. ka ndërmarrë veprime në drejtim të kryerjes së kësaj vepre penale. 

 

Gjetjet e gjykatës: 

Neni 52 i KPP-së ka parashikuar të drejtën e prokurorit të shtetit që të tërhiqet nga ndjekja 

penale, para gjykatës themelore në çdo kohë, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Pasi që prokuri i shtetit është tërheq nga ndjekja penale, atëherë në kuptim të nenit 363 par. 1, 

nëpar. 1.1 të KPP-së, ku është përcaktuar se gjykata merr aktgjykim refuzues në çdo rast kur 

prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza nga hapja e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjykata konstaton se, në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe 

nxjerrjen e aktgjykimit. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mbështeti në nenin 454 par.1. të 

KPP. 

 

Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar ne nenin 363 par 1. nën par 1.3 te KPP-së, u vendos si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi.       

                      

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

                                                  Departamenti i Përgjithshëm 

                                               P.nr.489/2015, datë 30.12.2020 

2019:109794, 30.12.2020 

                                 

                                                                                                                    Gjyqtari    

 

___________________                                        

 Rrahman H. BEQIRI 

 

KËSHILLË JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjete) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


