
                                      P.nr.1809/2012 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren - departamenti i  përgjithshëm, gjyqtari Artan Sejrani, 

me pjesmarrjen e sekretarës juridike Florije Kolukaj procesmbajtëse, në çështjen penale të 

akuzuarit R.Th nga fshati …., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale të kanosjes nga 

neni 161 parag. 2 të KPK, sipas propozimit akuzues të Prokurorisë Komunale në Prizren 

PP.nr.3637/12 të datës 22.11.2012, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e 

Prokurorës së Shtetit në Prizren Elfete Purova, të akuzuarit dhe të dëmtuarës M.K, me datë 

25.07.2014, mori dhe në prezencën e palëve publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit: 

 

R.TH nga i ati A., dhe e ëma S., e lindur D., i lindur me datë .... në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, ku edhe tani jeton, i martuar babë i .... femive, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ..... 

 

Konform nenit 363  par.1 nën parag. 1.1 të KPP-së. 

 

REFUZOHET PROPOZIM AKUZA 

 

  Se me datën 20.09.2012, rreth orës 19:30 minuta, në Prizren, në rr. “....”, seriozisht i 

kanoset se do ta privoj nga jeta, të dëmtares M.K – ish të dashurës së tij, në atë mënyrë që deri sa 

e dëmtuara se bashku me shoqen e saj  V.G, ushtonin me një taksi, i pandehuri me automjetin e 

tij del para taksit, ndalët pastaj e hap derën e taksit, e nxjerrë jashtë me dhunë të dëmtuarën duke 

e kërcënuar me fjalët “ kam me të vra, ti nuk guxon me kanë me tjetër kanë, a mendon që fëmiu 

ytë për gjdo ditë shkon në shkollë”, me ç’rast me këto veprime tek e dëmtuara shkakton ankthe 

dhe frikë dhe ia rrezikon sigurinë personale. 

 

 Këso dore kishte për të kryer veprën penale të kanosjes nga neni 161 parag. 2 të 

KPK. 

 

Për shkak se përfaqësuesi i PSH në Prizren – prokurori në shqyrtimin gjyqsor në 

mbështetje të nenit 363  par.1 nenparag. 1. 1 të KPP, është tërhequr nga propozim akuza.   

 

Pala e dëmtuar M.K nga Prizreni rr. “....” pn, për realizimin e kërkeses pasurore juridike 

udhëzohet në kontestin e rregullt juridiko civil. 

       

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

     

A r s y e t i m 

 

Prokurori Komunal në Prizren, ka parashtruar propozim akuzën PP.nr./11 të datës 

18.05.2012 kundër të akuzuarit A.Th nga fshati …., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 

penale të kanosjes nga neni 161 parag. 2 lidhur me parag. 1 të KPK. 

 



Në shqyrtimin gjyqësor të datës 27.02.2014 i dëmtuari B.S ka deklaruar se nuk i 

bashkëngjitët ndjekjes penale si dhe hek dorë nga propozim për ndjekje, pasi që prej vitit 2011 

nuk kemi patur asgjë të keqe në mes veti. 

 

 Prokurori i shtetit në Prizren pasi që i dëmtuari është tërhequr nga ndjekja penale -  

propozimi për ndjekje pasi që kjo vepër ndiqet sipas  propozimit të palës së dëmtuar, andaj 

tërhiqem nga ndjekja penale.  

 

 Meqenëse Prokurori i Shtetit në Prizren gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga 

propozim akuza kundër të akuzuarit, gjykata konform nenit 363  par.1 nën parag. 1 .1 të KPP ka 

vendosur si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt juridiko civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, është marë konform nenit 463 par.1 e 3 të KPP. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 454 par.1 të 

KPP-së. 

    

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr. 640/12 të datës 27.02.2014. 

Procesmbajtësja                                                                                                            Gjyqtari 

Florije Kolukaj                                                                                                         Artan Sejrani 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.         

 

 

 


