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                                                P.nr.202/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti i Përgjithshëm, me 

Gjyqtarin e vetëm gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtëse Valdete Sadiku, në çështjen penale 

ndaj të pandehurit F.M. nga ... për veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 të KPRK-së sipas 

Aktakuzës se Prokurorisë Themelore Mitrovice Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.1624/2015 dt.24.03.2016, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor në bazë të 

nenit 359, 360, 361, 362, 366 të KPP-së, me dt.16.08.2019 është marrë dhe shpallur publikisht 

aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.19.08.2019; 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari;  

F.M., nga i ati L., e ëma F. e vajzërisë O., i lindur me dt. data e lindjes... ne ..., me vendbanim 

rr.”D.K.’, nr. ..., ku edhe jeton, me nr.personal të letërnjoftimit numri personal..., i martuar, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

Gjykata në bazë të 363 par.1 nën. par.1.1 të KPP-së merr këtë; 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE:Me dt.24.11.2015, rreth orës 22:50 min, me telefon e thirr Stacionin Policor në 

Mitrovicë-Veri, pas lajmërimit te dispeçerit kujdestar i tha; “kur të dal nga burgu do t’ju q. 

nanën, do t’ju gjuaj bombën në shtëpi” – të dëmtuarit N.Gj. kinse ai e ka rregulluar dhe është 

në paraburgim, me këtë tek i dëmtuari dhe familja e tij shkaktoi frikë. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet procedurale në këtë çështje penale bien në barrë të mjeteve buxhetore. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontestin civilo 

juridik. 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë- Departamenti i përgjithshëm, pranë Gjykatës Themelore 

në Mitrovice Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.II.nr.1624/2015 

dt.24.03.2016, ndaj të pandehurit F.M. nga ..., për veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 të 

KPRK-së me propozimin që ndaj të pandehurit ti jepet urdhër ndëshkimor me shqiptimin e 

dënimit me gjobë, gjykata ka vepruar sipas aktakuzës në dhënien e urdhrit ndëshkimor të 

dënimit me gjobë, i pandehuri ka parashtruar kundërshtim dhe procedura në këtë çështje ka 

përfunduar me seancë të shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

Procedura ka vazhduar me seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.16.08.2019, kanë prezantuar i 
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palët, siç konstatohet në procesverbalin e seancës gjyqësore, i dëmtuari ka deklaruar se nuk e 

shoh qëllimin për ndjekje penale ndaj të pandehurit, të njëjtin nuk e njoh, nuk e ndiej veten të 

rrezikuar dhe as të jem i dëmtuar, nuk jam personi që i pandehuri ka shprehur pa kënaqësi, ai 

është person tjetër përveç mbiemrit të njëjtë, ndërsa i pandehuri ka deklaruar se nuk e njoh as 

që kam pasur probleme ndonjëherë me të dëmtuarin dhe asnjëherë nuk kam pasur telefonat që 

e kam kërcënuar, kam menduar për D.Gj., atë e njoh prej fëmirije dhe në asnjë mënyrë për 

personin që është prezent siç deklaroj edhe ai vet më lart. 

 

Prokurori i Shtetit pas deklarimit të të dëmtuarit në këtë çështje penale në përputhje me nenin 

185 par.5 të KPRK-së, që sipas të njëjtit nen kërkohet propozimi i të dëmtuarit për ndjekje 

penale, meqenëse i dëmtuari nuk dëshiron që ndaj të pandehurit ta ndjek procedurën penale, 

për shkak të faktit se asnjëri as i pandehuri dhe as i dëmtuari nuk e njohin njëri tjetrin dhe se 

vepra penale Kanosje nuk ka të bëjë me të dëmtuarin N.Gj., por me person tjetër D.Gj., e që 

sipas informacioneve i njëjti ka kohë që është larguar nga Kosova dhe se nuk ka të bëjë me 

asnjë çështje zyrtare andaj me qenë se mungon objekti i kësaj çështje penale për mungesën e 

propozimit të të dëmtuarit, po ashtu duke u bazuar edhe në aktakuzën që është parashtruar 

paraprakisht në kualifikimin nga neni 185 par.2 të KPRK-së, me kërkesën për dhënien e 

Urdhrit ndëshkimor, mbi bazën e konstatimeve si më lart Prokurori i Shtetit ka hequr dorë nga 

ndjekja penale, siç konstatohet në procesverbalin e seancës së shqyrtimit gjyqësor, andaj 

gjykata në mungesë të propozimit të të dëmtuarit për ndjekje penale mbi bazën e së cilës 

Prokurori i Shtetit ka hequr dorë Gjykata e ka shpallur të përfunduar çështjen. 

 

Pasi që Prokurori i Shtetit e ka tërhequr akuzën ndaj të pandehurit, çështja është vazhduar me 

shpalljen e aktgjykimit, që është bërë në të njëjtën dite, e cila shpallje ka qenë publike, shpallja 

është bërë në mungesë të të pandehurit, të dëmtuarit dhe në mungesë të Prokurorit të Shtetit. 

  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë konform nenit 454 par.1 të 

KPP-ës, ndërsa udhëzimi i palës të dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil u mbështet në nenin 463 të KPP-së. 

         

Nga theksimet e theksuara si më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.202/2017, dt.19.08.2019 

 

Procesmbajtësja              Gjyqtari 

 Valdete Sadiku                   Bekim Veliqi 
  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi përmes kësaj gjykate për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 
 

 


