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NË EMER TË POPULLIT                                                                                                                                                                                                                                                  

P.nr.75/2008 

              GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti për Krime të Rënda, (në 

Objektin e Gjykatës në Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët: Beqir Halili dhe Rifat Bllata, me procesmbajtësja Shpresa Dolaku, në çështjen 

penale kundër të pandehurit: A.A, për shkak të veprës penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga 

neni 147 pika 10 e lidhur me nenin 20 të KPPK-së dhe Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i 

autorizimit nga neni 339 par.1 të KPK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut 

PP.nr.45/08 të datës 26.05.2008. Gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori e ka ri kualifikuar piken I të 

akuzës dhe veprën penale që ishte; Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 10 e lidhur me 

nenin 20 të KPPK-së, në veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave 

zyrtare sipas nenit 317 paragrafi 1 të KPK-se. Më 28 qershor  2019, kjo gjykatë ka përfunduar 

shqyrtimin gjyqësor që është mbajtur në prezencën e palëve, prokurorit të shtetit në PTH në 

Mitrovicë Njazi Rexha, të pandehurit A.A, dhe mbrojtësit të tij av.Xhafer Maliqi. Shqyrtimi 

gjyqësor ka qenë publik, seanca është regjistruar në procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor të njëjtën ditë kjo Gjykatë e ka shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa me 

dt.04.07.2019, ka përpiluar me shkrim ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të pandehurit: 

A.A, nga i ati A, . e ëma Z., e gjinisë M., i lindur me dt.... në Vushtrri, ku edhe jeton në Rr.” ...” 

nr...., me numër personal ID:..., Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, prind i tre 

fëmijëve,  i gjendjes së mesme ekonomike, punon si refer ndërkombëtar I hendbollit, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë për ndonjë vepër tjetër penale, u vendos; 

I 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës: 

 

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE: 

Më datën 12.03.2008, rreth orës 18:30 minuta në rrugën magjistrale Prishtinë-Mitrovicë dhe atë 

në pjesën e rrugës prej sallonit të mobileve “B.” e gjerë deri te stacioni i derivateve të naftës “B. 

P.” në Vushtrri, ka tentuar që të ta sulmoi (godas) me automjetin e tij personin zyrtar të 

dëmtuarin S.Z, pjesëtarë Policisë së Kosovës, hetues në Skuadrën Rajonale të Krimeve Serioze 

në Mitrovicë, për motive hakmarrje pasi që i dëmtuari të njëjtën ditë e ka intervistuar 

dëshmitarën F.T, kundër të pandehuri për disa vepra penale, në atë mënyrë që pasi që i pandehuri 

e ka vërejt se i dëmtuari, ka zbritur nga automjeti zyrtar GOLF 5 me regjistrim ..., pronë e 

policisë, dëshmitare F.T dhe ka filluar që të kthehet në bazë - në Mitrovicë, menjëherë i’u ka vu 

pas me automjetin e udhëtarëve te markës BMW regj. ..., pronë e A.O dhe disa herë gjatë kësaj 

pjesë të rrugës ka tentuar që ta hedhë nga rruga në hendek duke i dal në automjet herë në anën e 

majtë e herë në anën e djathtë e herë mbrapa, dhe në momentin e fundit i dëmtuari ka arrit që t’i 

ikë shmanget sulmit dhe fatkeqësisë duke i ikur ndeshjes me automjete, pastaj duke e rrezikua në 

atë mënyrë që ka hy në tejkalim të tre kamionëve në momentin ku nga ana e kundërt kanë qenë 

duke lëvizur po ashtu disa automjete me shpejtësi të madhe. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 

detyrave zyrtare sipas nenit 317 paragrafi 1 të KPK-s. 
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- I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës penale.  

 

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

 

- Kërkesës pasurore-juridike, nuk kishte.  

 

II 

 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës,  

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE: 

Me datën 08 Dhjetor të vitit 2007 posa kanë mbërri në aeroportin ndërkombëtar “Prishtina”, në 

Sllatinë Komuna e Fushë Kosovës së bashku me të pandehurin e dytë A.P, në cilësi të personit 

zyrtar, pjesëtar i SHPK, pranë stacionit policor në Vushtrri, me gradën toger, i ka kërkuar dhe i 

ka marr të pandehurit të dytë 200 euro në mënyrë që të mos veproj sipas urdhëresës së Gjykatës 

Komunale në Vushtrri ED.nr.48/07 e dt.19.07.2007 me të cilën është urdhëruar që i pandehuri i 

dytë A.P të sillet me dhunë në Gjykatën Komunale në Vushtrri. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Marrja e ryshfetit nga neni 343 par.1 të KPK-së. 

 

-I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës penale.  

 

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

 

-I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest te rregullt civil.  

 

                                                        A r s y e t i m 

 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.45/08 të datës 26.05.2008, 

kundër të pandehurve A.A, në lidhje me veprat penale: I. Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 

147 pika 10 lidhur me nenin 20 të KPK-ës, II. Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-ës, III. Marrje e ryshfetit nga 

neni 343 par.1 të KPK-ës, IV. Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 par.1 të 

KPK-ës, V. Mashtrimi nga neni 261 par.1 të KPK-ës, VI. Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare nga neni 164 par.1 të KPK-ës, VII. Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nga neni 

164 par.1 të KPK-ës, të gjitha në bashkim real me pikën I të aktakuzës, dhe kundër të pandehurit 

A.P, për shkak të veprës penale: Dhënie e ryshfetit nga neni 344 par.1 të KPK-ës. 

 

Kompetenca e gjykatës:  

Gjykata, pas pranimit të lëndës ka vërtetuar se në këtë çështje penale ka kompetencë lëndore dhe 

territoriale për ta shqyrtuar dhe për të vendosur në lidhje me këtë çështje. Gjykata, rikujton se 

kompetenca lëndore në këtë çështje penale rrjedhë nga fakti se vepra penale për të cilën ka qenë i 

akuzuar A.A, për veprën penale: Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 10 e lidhur me 

nenin 20 të KPPK-së, si dhe veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 343 par.1 të KPK-së, 

përcaktohet se hyn në kompetencë lëndore në Departamentit të Krimeve të Rënda, sipas Ligjit 

për gjykatat dhe nenit 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  
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Ndërsa, kompetenca territoriale për këtë Gjykatë, rrjedhë nga fakti se vepra penale për të cilën ka 

qenë i akuzuar  i pandehuri A.A, dyshohet se është kryer në territorin e komunës së Vushtrrisë, 

për të cilën pjesë, kompetente për të gjykuat në Departament të Krimeve të Rënda, është Gjykata 

Themelore në Mitrovicë.  

 

Rrjedha e procedurës: 

Më 26 nëntor 2015, është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale. Në këtë 

seancë i pandehuri është deklaruar mbi fajësinë, të cilën e ka mohuar në tërësi në lidhje me 

veprat penale për të cilat akuzohet sipas aktakuzës PP.nr.45/2008.  

 

Më 23 dhjetor 2015, mbrojtësi i të pandehurit A.A, av.Xhafer Maliqi, ka paraqitur kundërshtimin 

me kërkesë për hedhjen e aktakuzës PP.nr.45/2008. Gjykata në bazë të aktvendimit, P.nr.75/2008 

të dt.05.02.2016, ka aprovuar pjesërisht kundërshtimin e mbrojtësit te të pandehurit  dhe ka 

hedhur aktakuzën kundrejt të pandehurit A.A, në lidhje me veprat penale si nën pikat II, IV, V, 

VI dhe VII të aktakuzës. Ndërsa kundrejt të pandehurit A.P, është hedhur në tërësi aktakuza dhe 

është pushuar procedura penale ndaj tij, për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

Aktvendimi P.nr.75/2008 i dt.05.02.2016, është i formës së prerë. 

 

Kjo çështje penale, pastaj është zhvilluar vetëm kundrejt të pandehurit A.A, në lidhje me veprën 

penale si nën pikën I, dhe III, të aktakuzës, që ka të bëjë me veprat penale: Vrasje e rëndë në 

tentativë nga neni 147 pika 10 lidhur me nenin 20 të KPK-ës, si dhe veprën penale Marrje e 

ryshfetit nga neni 343 par.1 të KPK-ës. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Gjykata, në ketë çështje penale ka mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor, me dt.10.05.2019 e 

cila seancë ka vazhduar edhe me dt.28.06.2019. Seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë publike, 

të njëjtat janë regjistruar në procesverbal dhe janë mbajtur në prezencën e palëve; Prokurorit të 

Shtetit në PTH në Mitrovicë Njazi Rexha, të pandehurit A.A dhe mbrojtësit të tij av.Xhafer 

Maliqi, si te dëmtuarit S.Z.   

 

Në seancën shqyrtimin gjyqësor më 10 qershor  2019, prokurori që ka përfaqësuar akuzën Njazi 

Rexha, është tërhequr në nga ndjekja penale kundrejt të pandehurit A.A, në lidhje me veprën 

penale si nën pikën III të aktakuzës, Marrje e ryshfetit sipas nenit 343 par.1 të KPK-ës, për shkak 

se në lidhje me këtë vepër penale ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

 

Ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të mbajtur me dt.28.06.2019, prokurori i rastit ka bërë 

ri-kualifikimin e veprës penale, për të cilën ka qenë i akuzuari i pandehuri A.A, si në pikën I të 

aktakuzës, ashtu që nga vepra penale; Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 pika 10 e lidhur 

me nenin 20 të KPPK-së, ka ri kualifikuar në veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare sipas nenit 317 par.1 të Kodit Penal të Kosovës (KPK). 

 

Prokurori i rastit, pas rikualifikimit të veprës penale, është tërhequr në tërësi nga ndjekja penale 

dhe akuza PP.nr.45/08 të datës 26.05.2008, ndaj të pandehurit A.A, për veprën penale: Sulmi 

ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes se detyrave zyrtare sipas nenit 317 paragrafi 1 të KPK-se, me 

arsyetimin se për ketë vepër penale që akuzohet i pandehuri ne rikualifikim ka arritur afati i 

parashkrimit absolut te ndjekje penale, sipas nenit 90 dhe 91 të KPK-së, dhe sipas ligjit në këto 

raste ndjekja penale nuk mund të vazhdojë më tutje. 

 

Konstatimi i Gjykatës: 

Pasi që prokurori në PTH-Mitrovicë Njazi Rexha, është tërhequr nga akuza PP.nr.45/08 e datës 

26.05.2008, dhe nga ndjekja e mëtejme penale kundrejt të pandehurit A.A, kjo Gjykatë vlerëson 

se prokuroria ka të drejtë ligjore në çdo kohë të tërhiqet nga ndjekja penale, deri në përfundimin 
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e shqyrtimin gjyqësor. Bazuar në këto arsye Gjykata gjen se në mungesë të aktakuzës nuk ka as 

objekt shqyrtimi gjyqësor në këtë rast penal dhe nuk mund të vazhdoj me tej shqyrtimi gjyqësor. 

Andaj duke pasur parasysh këto rrethana konsiderojmë se në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore 

për refuzimin e akuzës dhe nxjerrjen e aktgjykimit refuzues, sipas nenit 363 par.1 nën par 1.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori komfor nenit 454 par.1. të KPP. 

 

Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar në nenin 363 par 1, nënpar 1.1 të KPK-së, u vendos si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.75/2008 dt.04.07.2019 

 

 

Procesmbajtësja:                                                    Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari:                                                                   

Shpresa Dolaku                                                                                       Avni Mehmeti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


