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Numri i lëndës: 2021:018341 

Datë: 03.03.2023 

Numri i dokumentit:     04043615 

P.nr.48/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NE VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, në çështjen penale 

kundër të pandehurit J. Q. për shkak të veprës penale Vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 

par.1 nën par.1.1, e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  

në Mitrovicë, PP.II.nr.4799/18, të datës 02.02.2021, duke vendosur sipas nenit 357 par 1 nën par 

1.3 të KPPK-së, më datën 03.03.2023 jashtë seancës, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore  në Mitrovicë, PP.II.nr. 4799/18, të datës 

02.02.2021 kundër të pandehurit J. Q. nga fshati O. – Komuna e K.– Republika e Sh. për shkak të 

veprës penale Vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 nën par.1.1, e lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së, pasi që prokuroria nuk ka arritur të merr në pyetje të pandehurin ashtu siç kërkohet me 

nenin 149 par 1 të KPPK-së të ri përkatësisht nenin 151 të KPPK-së i cili ka qenë në fuqi në kohën 

e ngritjes së aktakuzës.  

në Vushtrri. 

 

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

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur 

aktakuzën  PP.II.nr. 4799/18, të datës 02.02.2021, kundër të pandehurit J.Q. për shkak të veprës 

penale Vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 nën par.1.1, e lidhur me nenin 28 të KPRK-

së.  

 

Gjyqtari vetëm gjykues këtë lëndë e ka pranuar me datë, dhe pas analizimit të shkresave të lëndës 

ka vërejtur se në rastin konkret Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm 

nuk ka arritur të marrë në pyetje të pandehurin para ngritjes së aktakuzës. Gjykata me datë 

01.02.20223 i është drejtuar Prokurorisë me thirrje për plotësimin e parashtresës – aktit akuzues 

ashtu siç parashihet me dispozitat e nenit 149 par 1 të KPPK-së, të cilin thirrje prokuroria e ka 

pranuar me datë 24.02.2023. Me datë 03.03.2023 nga Prokuroria kemi pranuar Njoftimin lidhur me 
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plotësimin e aktakuzës, në të cilin njoftim janë dhënë arsyet e mos realizimit të marrjes në pyetje të 

të pandehurit si dhe nga gjykata është kërkuar të vazhdon me shqyrtimin gjyqësor duke u thirre në 

dispozitat e nenit 303 të KPPK-së – Gjykimi në mungesë të të pandehurit dhe atë bazuar në 

paragrafin 4 të këtij neni.   

 

Gjykata pas vlerësimit të hollësishëm të shkresave të lëndës dhe përgjigjes së prokurorisë ka 

vendosur për hudhje të aktakuzës, për faktin se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për të vazhduar 

në mbajtjen e shqyrtimin gjyqësor lidhur me këtë çështje penale, pasi që Prokuroria nuk ka arritur 

të sigurojë marrjen në pyetje të të pandehurit në procedurë paraprake përkatësisht para ngritjes së 

aktakuzës, ashtu siç është përcaktuar me nenin 149 par 1 të KPPK-së, ku shprehimisht është parapa 

se, “Përveç rasteve të parapara në nenin 234, paragrafi 2 të këtij Kodi, i pandehuri duhet të merret 

në pyetje nga prokurori i shtetit para ngritjes së aktakuzës. Nëse i pandehuri hetohet për vepër apo 

vepra penale për të cilat dënimi maksimal i paraparë është deri në tre (3) vjet burgim, mjafton që i 

dyshuari apo i pandehuri të jetë marrë në pyetje në polici me autorizim të prokurorit të shtetit”. Në 

rastin konkret gjykata konstaton se vepra penale për të cilën akuzohet i pandehuri është e 

sanksionuar me dënim më tepër se tre vite dhe është dispozitë imperative marrja në pyetje e të 

pandehurit në procedurë paraprake përkatësisht para ngritjes së aktakuzës nga prokurori i shtetit ose 

të autorizuarit e ti.  

 

Gjykata, sa i përket pretendimit të prokurorisë që të mbahet gjykimi në mungesë në bazë të nenit 

303 para 4, vlerëson se nuk është i bazuar, për faktin se gjykimi në mungesë nuk mund të mbahet 

pa u plotësuar kushtet të përcaktuara në paragrafin 1 dhe 2 të KPPK-së të këtij neni.  

 

Në përputhje me nenin 453. par.1 te KPPK, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale të 

ngelin ne ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Në bazë të nenit 357 par 1 nën par 1.3 të KPPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.48/21, datë 03.03.2023 

 

                                                              Gjyqtar i vetëm gjykues  

                                                                                     Agron Maxhuni 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi, mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e  

Apelit të Kosovës brenda afatit prej 5 (pesë) ditëve, nga dita e pranimit të aktvendimit. Ankesa 

ushtrohet nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 

 


