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P.nr.44/2016   

        

         NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË DEGA MALISHEVË - Departamenti i përgjithshëm-

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lutfi Shala, me sekretaren juridike Mervete Krasniqi, në lëndën 
penale kundër të pandehurit A. I., nga fshati Ll. Komuna e Malishevës, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP.nr.1440/2015 të datës 08.02.2016, për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, në shqyrtimin gjyqësor, publik, në  
prezencën  Prokurorit të shtetit Ismet Tofaj, të dëmtuarit I. H., si dhe të akuzuarit A. I., me datën 13.11.2017, 

mori dhe publikisht shpalli këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari; 

 

A. I. nga i ati Sh. dhe e ëma B., e lindjes H., i lindur me datë ... në fshatin Ll., Komuna e Malishevës, ku edhe 
tani jeton, me numër personal të identifikimit ...,  profesor, i martuar, i ati i 4 fëmijëve i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 
Në kuptim të nenit 363 par.1,  nënpar.1.1 të KPPK-së, 

 

REFUZOHET AKUZA 
  

Sepse: me dt. ... , rreth orës 11:00 min, në lokalet e shkollës së mesme të Gjimnazit ‘H. B.’ në Malishevë, i 

kanoset seriozisht tani të dëmtuarit I. H. ( D. i sh.) se do ta privojë nga jeta në atë mënyrë që i pandehuri pasi 

që është njoftuar nga D.i sh. se gjatë këtij viti shkollor nuk do të jetë pjesë e stafit mësimor të kësaj shkolle, 
ditën kritike fillimisht gjatë mbledhjes së këshillit të arsimtarëve të shkollës e ka ofenduar me fjalë të 

ndryshme e më pas i dëmtuari duke dalur nga shkolla  në oborrin e shkollës i drejtohet me fjalë kërcënuese 

‘ka me të vra ‘, me ç’rast tek i dëmtuari i shkakton frikë dhe ankth. 
 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.3  lidhur me parag.1 të KPK-së. 

 

Për shkak se Prokurori i shtetit ka hequr dorë nga ndjekja penale. 
 

Shpenzimet e procedurës penale mbesin barrë e buxhetit të gjykatës. 

 

                       A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzën PP.nr.1440/2015 të datës 
08.02.2016, kundër të pandehurit A. I. nga fshati Ll. Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor më datë 13.11.2017, ku prezent kanë qenë  Prokurorit të shtetit Ismet 
Tofaj, i dëmtuari I. H. si dhe i akuzuari A. I.. 

 

 Në këtë seancë i dëmtuari ka deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk paraqet kërkesë 
pasurore-juridike, dhe se i njëjti ka deklaruar se rasti që ka ndodhur me kolegun tim nuk ka të bëjë lidhur me 

punën zyrtare, mirëpo kjo ka qen një  mosmarrëveshje personale e cila nuk ka të bëjë fare me detyrën time si 

drejtor. 
 

Prokurori i shtetit gjatë seancës ka deklaruar se pasi që dëgjova fjalën hyrëse të të dëmtuarit I. H., i cili 

deklaroi se nuk i bashkëngjitet ndjekës penale dhe se nuk parashtron kërkesë pasurore edhe ashtu që nuk ka të 

bëjë me punën zyrtare atëherë ne si prokurori e bëjmë rikualifikimin e veprës penale nga neni 185 par.3 në 
nenin 185 par. 1, andaj meqenëse për këtë vepër penale procedura penale fillohet sipas propozimit e në rastin 
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konkret pala e dëmtuar nuk propozon për ndjekje penale, ne si  prokurori e shtetit tërhiqem nga ndjekja 

penale. 
 

Pasi që në seancën e shqyrtimit gjyqësor Prokurori i Shtetit hoqi dorë nga aktakuza kundër të akuzuarit, 

gjykata në kuptim të nenit 363 par.1 nën par. 1.1 të KPPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e bazoi në dispozitën e nenit 454 par.1 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 363 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi.  

   

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË DEGA MALISHEVË 

- Divizioni Penal - 

P.nr.44/16, të  datës 13.11.2017 

 

Sekretarja juridike                                                        Gjyqtari i vetëm gjykues 
  Mervete Krasniqi                                                   Lutfi SHALA    

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 15 ditësh, 
Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


