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Numri i lëndës: 2021:026584 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03070128 

 P.nr.162/21 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja e vetme gjykuese Sadije Selmani, me bashkëpunëtoren 

profesionale Majlinda Shala, në çështjen penale ndaj të pandehurit V.S., nga Prizreni, me nr. 

personal .........., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184, 

paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP/II.nr.135-12/21, të dt.11.02.2021, në bazë të nenit 358 par.1 

nënpar.1.3.të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës dhe nenit 12 dhe 15 të Ligjit mbi 

Ndërmjetësimin, jashtë seancës gjyqësore, më datë 25.05.2022, mori këtë: 

 

 

                                                               A K T V E N D I M 

  

 

  I. APROVOHET marrëveshja për ndërmjetësim, e lidhur në mes të pandehurit V.S., nga 

Prizreni, rr.” ..........” nr.... dhe të dëmtuarës S.D., nga ..........-Shqipëri, tani me banim në Prizren 

rr.” ..........” nr., e lidhur në Qendrën e Ndërmjetësimit në Prizren – Gjykata Themelore në Prizren, 

me datë 19.04.2022. 

 

  II. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.135-12/21, e datës 

11.02.2021 dhe PUSHOHET procedura penale kundër të pandehurit V.S., nga Prizreni, për 

shkak se i pandehuri ka arritur marrëveshjen për ndërmjetësim me të dëmtuarën.  
 

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

 

 

                                                                    A r s y e t i m   

 

 Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/II.nr.135-12/21, të datës 11.02.2021, ka akuzuar të pandehurin V.S., nga Prizreni, rr.” ..........” 

nr....., për shkak të veprës penale sulmi nga neni 184, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës. 

 

 Kjo gjykatë, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, lidhur me këtë çështje penale dhe 

gjatë seancës gjyqësore, e cila është mbajtur me datë 19.04.2022, e dëmtuara S.D., ka deklaruar 

se pas konsultimit paraprak me të akuzuarin janë dakorduar që kjo çështje penale të zgjidhet në 
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procedurën e ndërmjetësimit, andaj i ka propozuar gjykatës që seanca gjyqësore të  ndërpritet 

dhe t’iu ipet mundësia që këtë çështje penale ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit. I 

akuzuari ka mbështetë propozimin e të dëmtuarës që këtë çështje ta zgjidhin në procedurën e 

ndërmjetësimit. Prokurori i Shtetit, nuk e ka kundërshtuar një propozim të tillë, ashtu që gjykata 

ka ndërprerë seancën dhe i ka udhëzuar palët se këtë çështje mund ta zgjidhin edhe me 

ndërmjetësim. 

 

 Me datë 19.04.2022, në Qendrën e Ndërmjetësimit në Prizren – Gjykata Themelore në 

Prizren, është lidhur marrëveshja për zgjidhjen e ndërmjetësuar ndërmjet të pandehurit V.S., dhe 

të dëmtuarës S.D.,. 

 

- I pandehuri në seancën e ndërmjetësimit ka deklaruar se: e lidh marrëveshjen me vullnet 

të plotë, pa shtyrje nga askush, i kërkon falje të dëmtuarës dhe premton se në të ardhmen nuk do 

të përsërisë veprime të tilla kundërligjore.    

 

- E dëmtuara në seancën e ndërmjetësimit ka deklaruar se: e lidh marrëveshjen me vullnet 

të plotë, pa shtyrje nga askush, pranon kërkim faljen nga i pandehuri, hekë dorë nga ndjekja 

penale dhe nuk kërkon kompenzim dëmi, pasi që me të njëjtin janë pajtuar dhe nuk kanë problem 

në mes veti.    

 

 Palët pa ndonjë kërcënim dhe me vetdëshirë kanë shprehur gatishmërinë që kjo çështje 

të zgjidhet me marrëveshje për zgjidhjen e ndërmjetësuar dhe nuk e kanë kontestuar 

marrëveshjen e lidhur me datën 19.04.2022. 

 

 Qendra për Ndërmjetësim me datë 19.04.2022, me nr.ref të ndërmjetësimit 

Ndm.nr.108/2022, ka lidhur marrëveshjen e palëve për zgjidhjen e ndërmjetësuar. 

 

 Gjykata duke u bazuar në provat si më lartë dhe në bazë të nenit 358 par.1 nënparagrafi 

1.3.të KPPK-s dhe nenit 12 dhe 15 të Ligjit mbi Ndërmjetësim, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL 

2021:026584 

                        P.nr.162/21, dt.25.05.2022 

 

Bashkëpunëtorja profesionale     Gjyqtarja e vetme gjykuese 

         Majlinda Shala                 Sadije Selmani 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa në afat prej 3 (tre) ditësh, nga 

dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


