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NË EMER TË POPULLIT                                                                                                    

                                                                                                                                              

P.nr.121/08 

 

 

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

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

gjykues-gjyqtarët: Gëzim Ademi dhe Rrahman Beqiri, procesmbajtësja Edita Kelmendi, në 

çështjen penale kundër të pandehurit N.P., i akuzuar për veprën penale: Vrasje në tentative nga 

neni 146 lidhur me nenin 20 sipas Kodit Penal të Kosovës (më tej i referohemi  me shkurtesën 

KPK-së), sipas akuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë PP.nr.78/08, të datës 

11.11.2008, që në shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit ka bërë rikualifikimin e veprës penale 

nga vepra penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me neni 20 të KPK-së, në veprën 

penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 lidhur me par.1 të KPK-së. Më 30 janar 2019, 

kjo gjykatë ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor që është mbajtur në prezencën e palëve prokurorit 

të shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, të pandehurit N.P., dhe mbrojtësit të tij av. E.I., të 

dëmtuarit B.H.. 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.31.01.2019, ka përpiluar me shkrim ketë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të akuzuarit: 

N.P., nga i ati V., e ëma F., e gjinisë V., i lindur më data e lindjes.., në  fsh.R. - Komuna e ..., ku 

dhe përherë jeton, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i katër fëmijëve, i pa 

punë, i gjendjes së varfër ekonomike,  është shfrytëzues i ndihmës sociale, me numër personal të 

ID; numri personal...,ka të përfunduar shkollën e mesme-gjimnazin, më parë i pagjykuar, ndaj të 

njëjti nuk zhvillohet procedurës për ndonjë vepër tjetër penale. 

 

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

 

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE:  

Më dt.01.07.2008, rrethe orës 18:45 minuta, në ... në kafe-çajtoren ‘D.’, e cila gjendet në rrugën 

‘A.’, me dashje i ka shkaktuar lëndim të lehtë trupor të dëmtuarit B.H. Në atë mënyrë që pas një 

konflikti verbal në mes të pandehurit N.P. dhe të dëmtuarit B.H., i njëjti me një shishe të birrës 

gjersa i dëmtuari ishte duke u ngritur nga karrika, i pandehuri e ka goditur në pjesën vitale të 

trupit në kokë një herë, pastaj në fytyrë me ç ‘rast i ka shkaktuar lëndime në kokë, fytyrë, dhe 

mbi vetullën e majtë, dhe pas intervenimit të pranishmëve kanë arritur ta ndalin të pandehurin. Si 

rezultat i goditjes i dëmtuari ka pësuar lëndime të lehta trupore. 

 

-Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 lidhur 

me par.1 të KPK-së. 

 

- I pandehuri 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 civil.  
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A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.78/2008, e dt.11.11.2008 

kundër të pandehurit N.P., për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me neni 20 

të Kodit Penal te Kosovës, me tej me shkurtesën KPK-së.  

  

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë- më 11 nëntor 2008, aktakuzën si me lartë e ka 

dorëzuar në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. 

 

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 është 

akuzuar i pandehuri: N.P., vepra penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të 

KPK-së, përcaktohet se hyn në kompetencë lëndore në Departamentin e Krimeve të Rënda, sipas 

Ligjit për gjykatat dhe nenit 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Ndërsa, kompetenca 

territoriale për këtë Gjykatë, rrjedhë nga fakti se vepra penale për të cilën akuzuar i pandehuri: 

N.P. dyshohej se është kryer në territorin e komunës së ... të cilin e mbulon Gjykata Themelore 

në Mitrovicë.  

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë, në ketë çështje penale ka mbajtur dy seanca. Seancën e 

shqyrtimit fillestar dhe të shqyrtimit gjyqësor. Seanca fillestare, është mbajtur me dt.19.06.2018 

dhe me dt.30.01.2019 është mbajtur shqyrtimi gjyqësor. Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike, 

është regjistruar në procesverbal dhe është mbajtur në prezencën e palëve; Prokurorit të Shtetit 

në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, të pandehurit N.P. dhe mbrojtësit të tij av. E.I., ndërsa në 

seancën e fundit të dt.30.01.2019 ka prezantuar edhe i të dëmtuarit B.H..  

 

Në shqyrtimin gjyqësor më 30.01.2019, prokurori që ka përfaqësuar akuzën Ismet Ujjkani, ka 

bërë ri-kualifikimin e veprës penale, për të pandehurin N.P., nga vepra penale; Vrasje në 

tentativë nga neni 146 lidhur me neni 20 të KPK-së, në rikualifikim në veprën penale; Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 153 par.2 lidhur me par.1 KPK-së. Pastaj pas rikualifikimit të veprës penale 

Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani, ka hequr dorë nga 

ndjekja penale dhe nga aktakuza PP.nr.78/08, dt.11.11.2008, ndaj të pandehurit N.P., për veprën 

penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 lidhur me par.1 të KPK-së. Me arsyetimin se 

për ketë vepër penale që akuzohet i pandehuri ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale 

dhe sipas ligjit në këto raste ndjekja penale nuk mund të vazhdojë. 

 

Gjykata, pasi që prokurori në PTH-Mitrovicë Ismet Ujkani, e ka tërhequr akuzën PP.nr.78/08, 

dt.11.11.2008 dhe është tërhequr nga ndjekja e mëtejme penale për të pandehurit N.P., kjo 

gjykatë vlerëson se, prokuroria ka të drejtë ligjore në çdo kohë të tërhiqet nga ndjekja penale, 

deri në përfundimin e shqyrtimin gjyqësor. Bazuar në këto arsye Trupi gjykues pranë kësaj 

gjykate vlerëson se në mungesë të aktakuzës nuk mund të vazhdoj shqyrtimi gjyqësor. 

Konstatohet se mbi këtë bazë në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe 

nxjerrjen e aktgjykimit refuzues në mbështetje me nenin 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-

ës. 
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Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar në nenin 363 par 1. nën.par 1.1 të KPPK-së, u vendos si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Krimeve të Renda 

P.nr.121/08, dt.31.01.2019 

 

 

 

Procesmbajtësja:         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi       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. 


