
      P.nr.3177/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtares së 

vetme gjykuese Fatime Dërmaku, me bashkëpunëtoren profesionale Ajshe Basha Spahiu, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit K.B., për shkak të veprës penale Kanosje nga neni 185 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.3610/18 të datës 24.07.2018, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor, të mbajtur 

me dt.10.09.2019, në praninë prokurorittë shtetit Musa Mehaj, përfaqësueses së tëdëmtuarit M.G., nëna 

B.G., dhe iakuzuari K.B., në bazë të nenit 366 të KPPRK-së, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa, e përpiloj me shkrim me datë 17.09.2019,  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të akuzuarit K.B., nga babai G. dhe nëna Z. e gjinisë H.,. data e lindjes..., nga fshati R., Komuna 

M., me adresë banimi në Rr. “B.B.”, në P.,ka të kryer shkollën e mesme, me numër personal ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, konform nenit 363 paragrafi 1 nënparagrafi 1 të KPPRK,    

 

o Andaj, Gjykata  duke u bazuar në dispozitat e lartcekura ligjore dhe në nenin 363 

paragrafi 1  pika 1.1 dhe 1.2 të Kodit të Procedurës Penale:   

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse, 

Më datë03.06.2018, rreth orës 16:30 min, nërrugën “B.B.”, në P., i pandehuri për shkak të 

mosmarrëveshjeve paraprake me familjen e të dëmtuarit – të miturit M.G., duke e futur dorën në njëçantë 

krahu ishte nisur në drejtim të dëmtuarit të lartëcekur, fillimisht iu kishte drejtuar me fjalët : o qyrrë, o ti 

q... robt, nalu”, pastaj në të njejtën ditë- më vonë i pandehuri K.B. nga ballkoni i banesës së tij kishte 

kanosur me fjalët : “oo kom me jav q... robt, kini bërë dallavere me gjykatë, mendoni se keni me shpëtu 

lehtë prej meje”, me c’rast tek i dëmtuari M.G. ka shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri për jetë-,  

 

- me këtë kishte për të kryer veprën penale Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së.   

 

- Shpenzimet e procedurës paguhen nga mjetet buxhetore të kësaj Gjykatë. 

 

A r s y e t i m i 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më datë 24.07.2018, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.3610/18, ndaj të 

akuzuarit K.B., për shkak të veprës penale Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

Gjykata Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me kërkesën e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë më datë 08.10.2018, ka marrë Aktgjykim me Urdhër Ndëshkimor me të cilin të pandehurin K.B. 

e ka dënuar me dënim me gjobë. Më datë 11.04.2019, i pandehuri ka parashtruar kundërshtim me të cilin 

ka kërkuar nga Gjykata që ti caktohet seanca e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seanca, dhe në seancën e shqyrtimin publik gjyqësor më dt.10.09.2019, 

pas leximit të aktakuzës, Gjykata e ka njoftuar përfaqësuesen e të dëmtuarit –B.G., nënën e M.G., se kjo 

vepër penale ndiqet sipas propozimit të palës së dëmtuar, dhe e ka pyetur të njëjtën a qëndron pranë 

propozimit, ku e njëjta ka deklaruar se, heqë dorë nga propozimi për ndjekje penale si dhe shton se që nga 

ajo kohë kur ka ndodhur rasti me asnjëherë nuk kanë pasur probleme, si dhe nuk është dakord që i njëjti 

tëndiqet penalisht pasi që janë fqinjë.  

 



I pandehuri K.B. me gjeneralët si më lart dekalron: se i kërkon falje familjes së të dëmtuarit M.G., dhe më 

vjen keq për rastin që ka ndodhur, si dhe premton gjykatës se në të ardhmen do të jetë i kujdesshëm dhe 

do të përmbahet nga veprimet e pahijshme, pasi që e gjitha ka ndodhur aty për aty.  

 

Prokurorii shtetit Musa Mehaj, pas deklarimit tëpërfaqësueses sëtë dëmtuarit M.G., nëna B.G. se nuk 

dëshiron që penalisht të ndiqet i pandehuri si dhe kërkon që procedura penale ndaj të njëjtit të ndërpritet 

në pajtimme nenin 185 par.5 ku përcaktohet se për këtë vepër fillohet  procedura penale sipas 

propozimitandaj,i njëjti tërhiqet nga ndjekja penale ndaj të pandehurit K.B. dhe atë konform nenit 52 të 

KPPRK-ës. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike :  

se ndaj të pandehurit K.B., duhet të refuzohet akuza meqenëse, bazuar në nenin 363 paragrafi 1  pika 1.1 

të KPPKR-së, prokurorii shtetit ka hequr dorë nga akuza, dhe gjykata duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare merr aktgjykim refuzues. 

 

4.Vendimi për refuzimin e akuzës  

 

Për të pandehurin K.B., gjykata, ka vendosur të refuzojë akuzën në kuptim të nenin 363 paragrafi 1 pika 

1.1 të KPP-së,  meqenëse prokurorii shtetit ka hequr dorë nga i njëjti, pasi qëpërfaqësuesja e tëdëmtuarit 

hoqi dorë nga propozimi për ndjekje penale, dhe se për këtë çështje penale nuk mund të vazhdohet 

procedura, pasi që kjo vepër penale ndiqet sipas propozimit të palës së dëmtuar.    

 

5.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur parasysh vendimin përfundimtar për çështjen penale në fjalë ndaj të pandehurit të 

lartpërmendur, gjykata, mori vendim që shpenzimet e procedurës penale të paguhen nga mjetet buxhetore, 

e  në pajtim me nenin 454  paragrafi 1 të KPP-së 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart e në bazë të nenit 363 paragrafi 1 të KPP-së, është vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm  

P.nr. 3177/18Më 17.09.2019 

 

Bashkëpunëtorja                                                             Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Ajshe Basha Spahiu                                                                             Fatime Dërmaku 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 


