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Numri i lëndës: 2018:041091 

Datë: 09.09.2021 

Numri i dokumentit:     02159770 

 

P.nr. 425/2018 

 

        NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divisioni Penal, gjyqtari  i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Njomza Shala praktikante e kësaj gjykate, në çështjen panale kundër të 

akuzuarit B. K. nga fshati S. komuna Suharekë për veprën penale kanosja nga neni 185 parag.2  

të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK)  04/L-082, sipas aktakuzës PP/ II.nr. 1881-

11/18, të dt. 25.09.2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 09.09.2021 në prezencën e 

prokurorit të shtetit Beqë Shala, të akuzuarit, mbrojtësit sipas detyrës zyrtare  të akuzuarit av. 

Sh. S. nga Suhareka, të dëmtuarit F. K.,  mori dhe përpiloi  këtë: 

 

A K T G J K I M 

 

 I akuzuari B. K., i biri i R. dhe nënës H. e gjinisë K., i lindur më ......, në S. komuna 

Suharekë, me vendbanim në S. komuna Suharekë,  i gjendjes së dobët ekonomike, ka kryer 

shkollimin e mesësm, beqar, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në vuajtje te 

dënimit. 

 

 

Konform nenit 363 parag.1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK) 04/L-123, 

 

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

 

Sepse me dt.28.07.2018, rreth orës 13:00 h. në fshatin S. komuna Suharekë në oborrin e 

shtëpisë së të dëmtuarit F. K., i akuzuari për shkak të një mosmarrëveshje që ka me të me të 

dëmtaurin rreth një rruge, shkon në shtëpinë e të dëmtuarit dhe pas fjaloshjes me të njejtin rreth 

rrugës duke pretenduar se në rrugën nëpër të cilin kalon i dëmtuari babai tij R. i ka thënë se ajo 

rrugë është tokë e familjës së tij, e më pastaj i akuzuari me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit 

të ankthit e nxjerr thikën , mjet i përshaktshëm për shkaktimin e lëndimeve trupore të cilën e 

mban në dorë dhe nuk del nga oborri i shtëpisë së të dëmtuarit gjersa vijnë zyrtarët policor ,  

më ç’rast te i dëmtuari shkakton ankth, frigë dhe ankth për jetën e tij dhe familjës së tij. 

 

-me ketë kishte për të kryer veprën penale kanosja nga neni 185 parag.2  të Kodit Penal 

te Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-82 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngaresë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate 
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I dëmtuari  F. Z. K. nga  fshati S. komuna Suhareka ka hequar dorë nga këresa pasurore 

juridike. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën PP/ II.nr. 1881-

11/18, të dt. 25.09.2018 ka akuzuar B. K. nga fshati S., komuna Suhrekë për shkak të vepres 

penale kanosja nga neni 185  parag. 2 të KP , aktakuzën të cilen gjatë seancës shqyrtimit 

gjyqësore prej fillimit gjerë në mbarimin e saj e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit Beqë Shala. 

 

 Gjatë seancë së shqyrtimit gjyqësor me rastin e marrjës në pytje të dëmtuarit/ dëshmitarit F. K. 

nga palët i dëmtuari është deklaruar se tërheqet nga propzimin për ndjekje të më tutjeshme penale 

për të akuzarin dhe nuk paraqet kërkesës pasurore juridike, pasi dëshirojnë t’i përmirësojnë 

raportet fqinjësore në mes tyre. 

 

Prokurori i shtetit pas deklarimit të të dëmtuarit se e tërheq proozimin per ndjekje, dhe duke 

marrë për bazë se vepra penale me të cilin ngarkohet i akuzuari ndiqet sipas propozimit të 

dëmtuarit e paraparë ne nenin 185 parag. 5,  dhe nenit 363 par 1 nën par. 1  të Kodit të Procedurë 

Penale, prokurori shtetit u tërhoq nga aktakuza PP/II.nr 1881-11/18, të dt. 25.09.2018 e 

parashtruar ndaj të akuzuarit B. K. për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 parag.2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082,  dhe pushon procedura penale në 

mungesë të propozimit për ndjekje nga i dëmtuari dhe tërheqjës nga aktakuza e prokurorit të 

shtetit.  

             Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar në kuptim të nenit 454 par. 1.  

të KPP-së. 

           Vendimin lidhur me kërkesën pasurore, gjykata e bazoi në nenin 461 parag. 1 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123 pasi që i dëmtuari ka hequr 

dorë nga kjo e drejtë në seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

                      GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË,  

                                Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Penal 

   P nr. 425/2018 dt. 09.09.2021 

 

   

Procesmbajtësja                                                               Gj y q t a r i 

 Njomza Shala                        Lavdim Bajraktari 

 

 ________________ 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese ne afat prej 15 ditëve Gjykatës se 

Apelit ne Prishtine, pas marrjes së të njëjtit nëpërmjet kësaj Gjykate. 


