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Numri i lëndës: 2018:007898 

Datë: 21.06.2019 

Numri i dokumentit:     00372074 

     P.nr.402/2018 

 

    NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit E.Xh, nga ..., për shkak të veprave penale 

të kanosjes nga neni 185 par.2 të KP sipas aktakuzës të Prokurorisë themelore në Prizren, 

PP/II.nr.51-1/ 18 të datës  16.03.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në pranin e 

Prokurorit të shtetit në Prizren, Shpend Binaj, të akuzuarit dhe të dëmtuarit V.R, me datë 

08.04.2019, publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

E.XH, nga i ati R. dhe nëna S. e lindur B., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, zdrukthtar, i martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes 

së dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

Komform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP 

 

R E F U Z O H E T   A K U Z A 

 

 I.Se me datë 05.01.2018, rreth orës 11:00 minuta, në ..., në rrugën “...”, saktësisht 

përballë postës së PTK, seriozisht e kanos të dëmtuarin V.R me gjeste se do ta privoj nga jeta 

ose do ti shkaktoj lëndim të rëndë  trupor me armë zjarri, në atë mënyrë deri sa i dëmtuari V.R, 

ka qenë në veturën e tij në rrugën “....”, e vëren të pandehurin E.Xh, i cili ishte me automjetin e 

markës “...”, me targa të ...., ku i pandehuri në dorë mbante një armë zjarri, të njëjtën e raportit, 

ku i dëmtuari nga frika ikë duke e vënë në lëvizja automjetin gjë që në drejtim të dëmtuarit me 

automjet niset edhe i pandehuri, me të cilat veprime te i dëmtuari është shkaktuar frikësim dhe 

ankth.  

 

 Këso dore do të kishte kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.2 të KP 

 

 II.Se me datë 08.01.2018, rreth orës 17:00 minuta, në ..., në rrugën “....”, saktësisht 

përballë postës së ...., seriozisht e kanos të dëmtuarin V.R me gjeste se do ta privoj nga jeta ose 

do ti shkaktoj lëndim të rëndë  trupor me armë zjarri, në atë mënyrë deri sa i dëmtuari V.R, ka 

qenë në veturën e tij në rrugën “...”, e vëren të pandehurin E.Xh, i cili ishte me automjetin e tij, 
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ku i pandehuri në dorë mbante një armë zjarri, të njëjtën e raportit në drejtim të të dëmtuarit, ku 

i dëmtuari nga frika ik, me të cilat veprime te i dëmtuari është shkaktuar frikësim dhe ankth.  

 

 Këso dore do të kishte kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.2 të KP 

 

Pasi që prokuri i shtetit në shqyrtimin fillestar me datë 08.04.2019, deklaron pasi që i 

dëmtuari është tërhequr nga ndjekja e mëtutjeshme penale, e duke pasur parasysh që vepra 

penale e kanosjes iniciohet dhe fillohet sipas propozimit të dëmtuarit, e duke pasur parasysh që 

këtu i dëmtuari V.R paraprakisht tërhiqet nga ndjekja mëtutjeshme penale edhe ne si prokurori 

i shtetit tërhiqemi nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit E.Xh për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.2 të KP-ës.   

 

Shpenzimet e procedures bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate 

 

     A  r   s   y   e   t   i   m   

 

Prokuroria Themelore në Prizren kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.51-1/ 

18 të datës  16.03.2018,  kundër të akuzuarit E.Xh, nga ..., për shkak të veprave penale të 

kanosjes nga neni 185 par.2 të KP  

 

Në shqyrtimin fillestar me date 06.04.2019, para deklarimit të akuzuarit lidhur me 

faktin a e ka kuptuar aktakuzën dhe a e  ndien veten fajtor i dëmtuari V.R, me shënime si në 

shkresat e lëndës, deklaron që si propozues tërhiqet nga ndjekja e mëtutjeshme penale, pasi që 

deklaron që me të akuzuarin E.Xh, tani janë në raportet mira shoqërore, andaj si i dëmtuar nuk 

është interesuar për të vazhduar këtë çështje penale ndaj këtu të akuzuarit, pasi që tërhiqet nga 

ndjekja e mëtutjeshme penale.  

 

Prokurori i shtetit, pasi që i dëmtuari është tërhequr nga ndjekja e mëtutjeshme penale, 

e duke pasur parasysh që vepra penale e kanosjes iniciohet dhe fillohet sipas propozimit të 

dëmtuarit, e duke pasur parasysh që këtu i dëmtuari V.R paraprakisht tërhiqet nga ndjekja 

mëtutjeshme penale edhe ne si prokurori i shtetit tërhiqemi nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit 

E.Xh për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.2 të KP-ës.   

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedures  gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 dhe 451 

të KPP.   

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:007898, 08.04.2019 

 

Procesmbajtesja                                                              Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                         Luan Berisha 

 

  UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit,gjykatës së apelit në Prishtinë,nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


