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                                                  NЁ EMЁR TЁ POPULLIT                         P.nr.451/17 

                                                                                     

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË -DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej gjyqtarit 

të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Hanife Ibrahimi, duke 

vendosur nё çёshtjen penale, ndaj  tё t’pandehurve, S. K nga fsh. H., B. G. nga fsh. M. të cilët i 

akuzon PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.nr.5116/16 tё datës 14.06.2017, pёr shkak tё 

veprës penale Sulmi nga neni 187 par. 1 të KPRK-së, nё shqyrtimin gjyqësor publik, tё mbajtur 

me datën 03.11.2020, pa praninë e përfaqësuesit tё Prokurorisë Themelore nё Prishtinë, të 

t’pandehurve, me datёn 24.06.2021, merr dhe publikisht shpall kёtё: 

  

A K T GJ Y K I M 

Ndaj tё t’pandehurve: 

 

I. S. K., nga i ati A., i lindur më datën data e lindjes..., nga fshati H.,  me nr. personal - 

numri..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri 

II. B. G., nga i ati A., i lindur me datën data e lindjes..., me vendbanim në fshatin M., 

me nr. personal numri..., shqipëtar, Shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

Konform  nenit 363 par.1 pika 1.3 tё KPPRK-sё, ndaj të t’akuzuarve. 

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse: 

Me datën, 02.08.2016 rreth orës 22:00 në fshatin B. të Lipjanit, pas një mosmarrëveshje të 

mëhershme, kurse ditën kritike, deri sa ishin takuar në vendin e përmendur dhe pas akuzave të 

ndërsjella për bllokimin e rrugës, me dashje e kishin përdorur forcën duke goditur njëri-tjetrin, 

me ç’rast i pandehuri B. G. e kishte goditur me grusht S. K., i cili gjithashtu ju kishte kundërvu 

duke e goditur me grusht, kurse me mjete tjera duke e goditur me grusht, kurse dhe mjete tjera 

duke e goditur B. G.. 

 

- Me këtë të pandehurit S. K. dhe B. G. secili veç e veç kishin për të  kryer veprën penale 

Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së.  

                                                                                                                                                          

 

Për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. 

Shpenzimet e procedurës penale për kёtё çështje juridiko-penale mbeten në barrë tё mjeteve 

buxhetore tё kësaj gjykate.  
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A r s y e t i m 

 

            Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj, PP.nr.5116/16, tё datës 

14.06.2017, ka akuzuar të t’pandehurit S.K., nga fshati H., B. G.nga fshati M., pёr shkak tё 

veprës penale, Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-sё. 

           Gjyqtari i vetёm gjykues me rastin e shqyrtimit dhe vlerёsimit të shkresave të lëndës, 

konstatoi se në rastin konkret ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale andaj edhe u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

           Gjykata, nё kёtё çёshtje penale duke vepruar sipas aktakuzёs sё lartëshёnuar, ka mbajtur 

shqyrtimin gjyqësor, ku nga shkresat e lëndes shihet se vepra penale pёr të cilën akuzohen të  

t’pandehurit ёshtё kryer me datën 02.08.2016 dhe parashkrimi i ndjekjes penale pёr veprën 

penale pёr të cilën akuzohen të t’pandehurit sipas dispozitës se nenit 106 par. 1 nën par 1.5, siç 

është paraparë me kodin penal të KPRK-së L-082, parashihet se “ Ndjekja penale nuk mund të 

ndёrmirret nëse nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në 1 vit burgim kanё kaluar 3 

vite”, poashtu sipas dispozitёs sё nenit 107  par. 8 tё po tё njёjtit Kod parashihet “ Ndjekja penale 

ndalohet nё çdo rast kur tё ketё kaluar dyfishi i kohёs sё afatit tё parashkrimit (ndalesa absolute 

mbi ndjekjen penale). Mirëpo me hyrjen në fuqi te kodit të ri penal 06/L-074 i cili ka hyrë në 

fuqi më 19.04.2019 ku vepra penale e Sulmit, perkatesisht denimi parashihet dënimi me gjobë 

ose me burgim deri në një vit sipas nenit 184 par.1 të KPPRK-së 06/L-074. Gjithnjë gjyqtari i 

vetëm gjykues duke u bazuar edhe në nenin 3 të KPRK-ës sikurse ai që ka qenë në fuqi si dhe 

poashtu edhe kodi i ri Penal, përcakton se në këtë rast sipas paragrafit 1. Përkatësisht paragrafi 

2 ku shprehimisht percakton: ‘’në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të dënimit të 

formës se prerë atëherë ndaj kryersit zbatohet ligji i cili është më i favorshëm. 

Ashtu që në këtë rast, zbatohet ligji që konkretisht është më i favorshëm e që në këtë 

rast më i favorshëm është Kodi i ri i Republikës së kosovës 06/L-074. 

E bazuar edhe në dispozitën e nenit 107 të KPRK-së që ka qenë në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale, e mbështetur edhe në dispozitën e nenit 101 të kodit penal që është 

tani në fuqi, kur shprehimisht përcakton se ndjekja penale nuk mund të bëhet kur kalon dyfishi i 

afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. 

Me dispozitat e nenit 363 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së parashihet se “Gjykata merr aktgjykim 

me të cilin e refuzon akuzën, kur ka kaluar afati i parashkrimit dhe vepra përfshihet në amnisti 

ose falje, ose kur ekzistojnë rrethana të tjera që përjashtojnë ndjekjen penale”, e refuzoi 

aktakuzёn dhe mori aktgjykim refuzues. 

 

Vendimin mbi lirimin nga shpenzimet gjyqёsore, gjykata e mori nё bazё tё nenit  454 par.1 tё   

KPPK-sё.  

                     nga arsyet e lartëcekura u vendos si në dispozitiv tё këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN. 

                          P.nr.451/17 me datën 24.06.2021. 

 

     Procesmbajtësja                   GJYQTARI  

     Hanife Ibrahimi                                                Selman Salihi 

 

UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ёshtё e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite nga 

dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate.   
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