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Numri i lëndës: 2019:203047 

Datë: 08.04.2020 

Numri i dokumentit:     00904041 

P.nr.651/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit B. I. nga fshati B. 

Komuna e Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.3370/18 të datës 

06.09.2019, në shqyrtimin gjyqësorë të mbajtur me datë 13.03.2020, në praninë e Prokurores së 

shtetit Jagodinka Nikoliq, të pandehurit B. I.,  të dëmtuarit K. P., pas shpalljes së aktgjykimit me 

datë 13.03.2020, me datë 08.04.2020, përpiloj këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

I PANDEHURI: B.I. nga i ati A. e ëma H. i lindur me datë ..., në fshatin B. Komuna e 

Vushtrrisë, me vendbanim në fshatin B.-Vushtrri, me numër personal ... i pa punë, ka të kryer 

shkollën e mesme ekonomike, i martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1 pika1.1 të Kodit të Procedurës Penale (KPPK), 

 

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

 

SEPSE: me datë  10.08.2018, rreth orës 19:30, në fshatin B. Komuna e Vushtrrisë,me fjaë, në 

atë mënyrë serioze, ka kanosur se personi tjetër do ta privoj nga jeta, ashtu që i dëmtuari K. P. 

së bashku me zyrtarët e kadastrës, ka shkuar për shkake të vendosjes së mezhdës, e pastaj ka 

ardhur i pandehuri B. I. duke iu drejtuar të dëmtuarit me fjalë “Nuk dëshiroj më të të shoh këtu, 

dhe nëse të takoj edhe një herë këtu, e merre një plumb në kokë”, gje e cila të dëmtuarit i ka 

shkaktuar frikë dhe shqetësim. 

 

- Me këtë kishe për të kryer veprën penale Kanosja nga neni 185 par. 2 lidhur me 

par. 1 të KPRK-së. 

Pala e dëmtuar K. P. ka hequr dorë nga e kërkesa pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale. 

Shpenzimet e procedurës bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.3370/18 të datës 06.09.2019, me të cilën ka akuzuar të pandehurin Bekim Imeri nga 

fshati Bukosh, Komuna e Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së, nga e cila aktakuzë është tërhequr Prokurorja e shtetit në seancën e 
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shqyrtimit gjyqësor të datës 13.03.2020, ndërsa pala e dëmtuar ka hequr dorë nga kërkesa 

pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale. 

Prokurorja e shtetit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se duke marrë parasysh se i 

pandehuri dhe i dëmtuari tani më janë pajtuar, si dhe pasi që i dëmtuari e ka falur të pandehurin 

për këtë incident dhe duke marr parasysh se i njëjti është tërhequr nga ndjekja e mëtutjeshme 

penale, në pajtim me këtë dhe duke marr parasysh nenin 185 par.5 ku procedura penale për 

veprën penale nga paragrafi 1 dhe paragrafi 2 i këtij neni fillohet sipas propozimit në pajtim me 

nenin 363 par. 1 pika 1.1 tërhiqet nga ndjekja penale lidhur me këtë çështje penale, duke marr 

parasysh se është e vetmja vepër penale ku prokurori i shtetit mund të tërhiqet sepse e njëjta 

ndiqet sipas propozimit, andaj nga arsyet e lartcekura konform dispozitave të KPPK-së 

prokurorja e shtetit është tërhequr nga ndjekja e mëtutjeshme në këtë çështje penale. 

Meqenëse prokurorja e shtetit ka hequr dorë nga aktakuza dhe ndjekja penale ndaj të pandehurit, 

në shqyrtim gjyqësor, gjykata konform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPPK-së, ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit.   

Vendimi sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 461 par. 1, ku 

është përcaktuar se, “Personat e autorizuar mund të tërhiqen nga propozimi për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike në procedurë penale deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor 

dhe atë ta realizojnë në kontest civil. Kur propozimi tërhiqet, i njëjti propozim nuk mund 

të paraqitet përsëri, përveç nëse me këtë Kod është paraparë ndryshe”. 

 

Gjykata ka vendosur që shpenzimet e procedurës penale të ngelin në ngarkesë të mjeteve 

buxhetore të gjykatës në përputhje me nenin 454 par.1 të KPPK-së, “Kur pushohet procedura 

penale apo kur merret aktgjykimi me të cilin i pandehuri lirohet nga akuza ose me të cilin 

refuzohet akuza, gjykata në aktvendim apo në aktgjykim shënon se shpenzimet e 

procedurës penale nga neni 450, paragrafi 2. nën-paragrafi 2.1. deri në 2.5. të këtij Kodi, 

shpenzimet e nevojshme të të pandehurit dhe kompensimi i shpenzimeve të nevojshme të 

mbrojtësit paguhen nga mjetet buxhetore, përveç në rastet e caktuara në paragrafët vijues 

të këtij neni”.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI  

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.651/19, datë: 08.04.2020 

Procesmbajtësja                                                                                                       GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni 

  

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 


