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NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail 

Suka,  me Sek. Juridike  Vjollca Bytyqi, ne lenden penale PP.nr.3145/2014 të datës  

10.02.2015, kundër te akuzuarit ndaj të pandehurit R. A. nga K. Komuna Prizren , për shkak të 

dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale penale kanosja nga neni 185 para. 1 i Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, në prezencë të prokurorit te PTH-së  nga Prizreni Atnor Skoro   dhe 

te  akuzuarit, në seancën  e shqyrtimit  gjyqësor,  te mbajtur me dt.27.11.2018  mori publikisht  

dhe shpalli  me date 10.12.2018 përpiloi këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

    I akuzuari R. A., nga i ati A., e ëma F., e lindur G., i lindur me dt. 08.02.1969, në 

fsh.K., Komuna Prizren,  ku dhe tani jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së mesme  ekonomike, i pa dënuar me pare, shqiptar, shtetas e 

Republikës se Kosovës.  

 

 

Konform nenit 363 par. 1 . 1 të KPP-së. 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse me date 07.09.2014 në kohë të pa caktuar në Suharekë, seriozisht i kanoset 

personit tjetër me fjale, vepra apo gjeste, te dëmtuarin F. K., ne atë mënyrë pas një konflikti 

verbal qe e kishin rreth një veture, ai ka filluar duke  e kanosur me fjalët “Me sjell te holla ose 

ndryshe ki me pa se kush jam unë, kam me ta marr automjetin me zor kam me te paditur neper 

gjykata dhe ki me pa q far lidhje kam ne polici, gjykate ne prokurori unë a kthej ligjin prap 

qysh du unë me njerëzit e fort qe i kam dhe maje men mire se kush jomë unë ki me marr vesh 

shpejt dhe kurrë nuk ta përkthej këtë kerr edhe pse muj po nuk du se mu nuk kane shkau m 

bajne as shoqata e as gjykata.  
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Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga aktakuza. 

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

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren- me aktakuzën e vet PP/II.nr. 3145/2014 të datës  

10.02.2015, ndaj të pandehurit R. A. nga fsh. K. Komuna Prizren, për shkak të dyshimit të 

bazuar se ka kryer veprën penale penale kanosja nga neni 185 par. 1 i Kodit Penal, si në 

aktakuze të cilën gjatë seancës  se shqyrtimit gjyqësor e ka përfaqësuar prokuroi i shtetit  në 

Prizren, Atnor Skoro   pas shqyrtimit te shkresave te lendes dhe analizimit te njëjtave sa i 

përket veprës penale  kanosja sipas përshkrimit faktik te akuzës është kryer me dt. 07.11.2014, 

vepra penale e kanosjes nga neni 185 par. 1 i KP, ka parapare dënimin me gjobe ose me burgim 

deri ne 6 muaj, duke u bazuar se nga koha e kryerjes se veprës penale e cila është dt. 07.11.14 e 

gjer me dt. e sotme me dt. 27.11.18, ka arritur parashkrimin absolut i ndjekjes penale e cila 

është parapar edhe me nenin 106 par. 1.6 e duke u lidhur me nenin 107 par. 8 ne te cilën ne 

mënyrë decidive është parapare se ndjekja penale ndalohet ne çdo rast kur te ketë kaluar 

dyfishi i kohës se parashkrimit andaj Prokurori i shtetit duke u bazuar ne dispozitat e lartë  

cekura te KP, ndaj te akuzuarit R. A. për veprën penale kanosja, heq dore nga ndjekja  penale 

duke i propozua gjykatës qe konform nenit 363  par. 1.3 te merre aktgjykim refuzues. 

 

Meqenëse prokurori shtetit ka hequr dorë nga aktakuza në shqyrtimit gjyqësor  gjykata 

konform nenit 363 par. 1 pika 1  të KPPK-së ka marr aktgjykim refuzues,  

        Andaj gjykata vendosi   si në dispozitiv të këtij aktgjykimi . 

       Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 454  të KPP-së. 

GJYKATA  THEMELORE NË PRIZREN DEGA NË SUHAREKË 

                                                   Gj y q t a r i  

                                                                        Qemail Suka 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKË: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa në afat prej l5 

ditëve, pas pranimit  të njëjtit - Gjykatës së Apelit të në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 


