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Numri i lëndës: 2020:185364 

Datë: 26.05.2021 

Numri i dokumentit:     01816565 

 

 

P.nr.223/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË - Departamenti i Përgjithshëm 

Penal, gjyqtarja Sabrije Rraci, me Sekretare Juridike Shere Desku, në çështjen penale kundër të 

pandehurit, E. (S.) E., nga ......., rr. ,,...............’’i akuzuar  për veprën penale ,,Sulmi’’  nga neni 

184 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzes së Prokurorisë Themelore në Pejë-Departamenti për 

Krime të Përgjithëshme, PP/II.Nr. 1981/2020, të datës: 24.05.2021, pas mbajtjes të shqyrtimit 

fillestar të dt. 30.03.2021 dhe shqyrtimit gjyqësor  të datës20.04.2021, në prani të Prokurorit të 

Shtetit: Astrit Gashi nga Prokuroria Themelore në Pejë, dhe të pandehurit të lartëcekur,  gjykata 

jashtë seancës gjyqësore me dt. 26.05.2021 mori dhe publikisht shpallë këtë: 

                                                                  A K T GJ Y K I M 

    Për të pandehurin: 

E. E., i lindur me datë, ............ në. ....... rr. ,,...............’’ku edhe tani banon, nga babi S. dhe nëna 

M., e vajzërisë H., me profesion puntor fizik, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer 

shkollën fillore, posedon nr. personal ................, Shqiptar, shtetas i Republikes së Kosovës, 

gjendet në liri. 

 

Për shkak se: 

Me datën 25.10.2020 rreth orës 17:40 në fsh. ........, ......., me dashje e përdor forcën ndaj personit 

tjetër-të miturit K.M. në atë mënyrë që: gjersa i dëmtuari ishte me biçikletë në vendin e lartëcekur 

dhe pasi që aty kalon një veturë me shpejtësi të cilën e ngiste V. H. e në të cilën pasagjer ishte 

edhe i pandehuri, i dëmtuari duke ua bërë me shenjë më dorë që të ndalin shpejtësinë në atë 

moment vetura ndalet dhe kthehet prapa ku i pandehuri së bashku me kusheririn e tij të miturin 

E.E. dalin nga vetura dhe e ndjekin të dëmtuarin dhe e ndalin afër shtëpisë së të dëmtuarit dhe 

pas shtyrjeve në mes tyre i pandehuri E. e godet të dëmtuarin me grushta në fytyrë duke e rrëzu 
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për toke dhe pastaj ik me kusheririn e tij nga vendi i ngjarjes, nga e cila goditje nuk ka rezultuar 

me lëndime trupore ndaj të dëmtuarit, 

Me çka ka kishte për të kryer vepër penale “Sulm” nga Neni 184 par. 1 të KPRK-së. 
 

Andaj, gjykata konform nenit 363, par.1, të KPPRK-së, për të akuzuarit e lartëcekur merr këtë: 

 

AKTGJYKIM  REFUZUES 

 

Për shkak të heqjes dorë të Prokurorit të Shtetit nga Atakuza, me dt. 27.04.2021  për të 

akuzuarin E. E., për veprën penale ,,Sulmi’’ nga neni 184 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzes së 

Prokurorisë Themelore në Pejë-Departamenti për Krime të Përgjithëshme, PP/II.Nr. 1981/2020 

e dt. 24.12.2020 refuzohet akuza konform nenit 363, par.1 të KPRK-së. 

II.. Shpenzimet e procedures penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

III. Udhëzohët: Pala e dëmtuar (L. K.) M., nga fsh. ......... K. ....., qe kërkesën pasurore juridike 

ta realizojnë në kontest civil. 

A r s y e t i m 

Në Gjykatën Themelore në Pejë - Dega në Klinë, Prokuroria Themelore në Pejë - 

Departamenti për Krime të Përgjithshme, ka ngritur Aktakuzën, PP/ll.nr. 1981/2020 e dt. 

24.12.2020  kundër të pandehurit: E. E., nga ....... ,,Rr. ,,...............’’. 

Gjykata mbajti shqyrtimin gjyqësor me dt.20.04.2021 në prezencë të prokurorit të shtetit Astrit 

Gashii dhe i pandehurit, dhe të dëmtuarit. 

Prokurori i shtetit në fillim të seancës së shqyrtimit gjyqësor, duke u bazuar në fjalën hyrëse të 

të dëmtuarit dhe deklaratën hyrëse të të pandehurit, kjo prokurori do të verifikoj deklaratat e të 

dëmtuarit dhe do të siguroi shkresat e nevojshme në Dep. Për të mitur,PTH në Pejë, dhe pas 

njoftimit të tyre do ta njoftoj gjykatën, me një parashtresë të veqan.  

Ashtu qe prokurori i shtetit me dt. 27.04.2021 ka dërguar parashtresë me shkrim për Tërheqje të 

Aktakuzës pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor. Prokurori e ka njoftuar gjykatën se tërhiqet nga 

Ndjekja Penale për të pandehurin E. E. për veprën penale ,,Sulmi’’ nga neni 184 par. 1 të KPRK-

së, e sipas numrit të lëndës së Gjykatës Themelore Pejë Dega Klinë, P.Nr. 223/2020. 

 

Në  dispozita ligjore të neni 363, par.1, pika.1, përcaktohet: Gjykata merr aktvendim pasi  

Prokurori i Shtetit tërhiqet nga akuza nga hapja deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 
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Konform dispozitave ligjore te nenit  454, par.3, të KPPRK-së, u vendos që shpenzimet e 

procedurës penale të bien në barrë të buxhetit të gjykatës për arsye se Prokurori i shtetit 

hoqi dorë nga akuza ndaj të pandehurit. 

Konform dispozitave ligjore të nenit 461, par.1, të KPPRK- së, udhëzohet pala e dëmtuar 

që  kërkesën pasurore juridike ta realizoj në kontest të rregullt civil. 

Andaj nga arsyet e theksuara më lart konform dispozitave ligjore të nenit 25, par.2, 26, par.2, 

297,  dhe 363, par.1, pika.1, të KPPRK –së u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA KLINË 

P.nr. 223/2020 më dt: 25.05.2021 

 

Sekretarja Juridike                                                                                               Gjyqtarja  

Shere Desku                                                                                                        Sabrije Rraci 

 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afatin prej 8 ditësh, nga data e marrjës  

së aktgjykimit. Ankesa i dërgohët Gjykatës 

 së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj gjykate.  

 

 

                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


