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               P. nr. 405/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm penal, gjyqtarja 

Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në lëndën penale kundër të akuzuarit M.Gj. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale kanosje  nga neni 185/2 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP.nr.652/16 të dt.19.07.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar   

më datë 07.12.2016, në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë – Prokurorit Bajram Kryeziu, te 

dëmtuarit N.P.  mbrojtësit të akuzuarit av. G.J. dhe të akuzuarit M.Gj., mori dhe të njëjtën ditë 

publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari M.Gj., i biri i U. dhe i nënës A. e gjinisë M. i lindur me dt... ne fsh. D.  KK Gjakovë, 

tani me banim ne Gjakovë ne lagjen D. Rr “L.D. ”, ka te kryer shkollën fillore, i gjendjes se dobët 

ekonomike, bujk, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i martuar at i 2 fëmijëve. 

 

 

Bazuar në nenin 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK-së: 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Se  -Me dt.16.05.2016, rreth orës 10:00 min., në Gjakovë  në Rr.”G.T. ”,pikërisht afër ambulantes 

se qytetit ne Gjakovë, seriozisht e kanos te dëmtuarin ne atë mënyrë qe për shkak te mosmarrëveshjes 

paraprake qe vëllai i te dëmtuarit N. kishte me te pandehurin, ditën kritike, pasi janë takuar rastësisht i 

pandehuri i ofrohet te dëmtuarit te cilit fillimisht i drejtohet me fjalët “ndal se boll ma ke hëngër  hakun 

“ e me pas e kanos me thikë te cilën e kishte ne duar, me ç ‘rast tek i dëmtuari shkakton ankth dhe frikë.  

 

-me çka do te kishte kryer veprën penale te kanosjes  nga neni 185/2  te KPRK-ës  

 

Shpenzimet e  procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

 

  Gjykata ne kuptim te dispozitës 69 te KPRK-ës, të akuzuarit  M.Gj. ia shqipton masën : 

 

   MARRJA E SENDEVE 

 

       Konfiskohet  1 (një) brisku me ngjyrë të zezë , me madhësi 16cm ,tehu 7 cm, qe është objekt i 

kësaj vepre penale i sekuestruar me dt. 18.05.2016. 

 

 

A r s y e t i m 

 

      Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.652/16 të dt19.07.2016, e ka akuzuar të 

akuzuarin M.Gj.  nga Gjakova,  për shkak të veprës penale kanosje   nga neni 185/2 të KPRK-së,  duke 

propozuar  që i akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit dhe të obligohet në pagesën e 

shpenzimeve procedurale dhe konform dispozitave ligjore të shqiptohet dënimi plotësues marrja e 

sendit e 1(një) brisku me ngjyrë të zezë , me madhësi 16cm ,tehu 7 cm, qe është objekt i kësaj vepre 

penale. 
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 Prokurori i shtetit  Bajram Kryeziu,  gjate shqyrtimit fillestar  me dt. 07.12.2016, mbeti në tersi 

pranë aktakuzës PP.nr.652/16  dt. 19.07.2016, dhe i propozoi gjykatës qe pas nxjerrjes se  provave te 

akuzuarin ta shpall  fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit dhe te obligohet ne pagesën e shpenzimeve. 

  

I akuzuari M. Gj., gjate shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë thekson se  e 

pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe me pare pasojat e 

pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtoje se me te dëmtuarin jemi ne 

raporte familjare dhe me te njëjtit sipas traditave dhe zakoneve jemi pajtuar për çka edhe i prezantojë 

gjykatës edhe procesverbalin e dt. 28.07.2016,duke shprehur familjarisht keqardhje te thellë për 

incidentit qe ka ndodhur ne  mes te dëmtuarit dhe te akuzuarit  si dhe mes familjeve te tyre ku prezent 

kanë qene edhe  dëshmitarët si ndërmjetës  .  

 

I dëmtuari  N.P. deklaroi se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim demi 

gjegjësisht e tërhiqet kallëzimin  penal me qe me te akuzuarin jemi pajtuar sipas zakoneve  ku edhe vete 

i kemi nënshkruar procesverbalin ne prani te ndërmjetësve pra tërhiqem nga kallëzimi penal dhe 

kërkesa për kompensim te demit .   

 

Prokurori i shtetit  Bajram Kryeziu   deklaron  me qene se kjo vepër penale duke u bazuar ne 

dispozitat ligjore te nenit 185/5, ku decidivisht parashihet se procedura penale për veprën penale nga 

paragrafi 1 dhe 2 fillohet sipas  propozimit te dëmtuarit ,atëherë  me qene se i dëmtuari është tërhequr 

nga ndjekja penale  dhe kompensimi i demit tërhiqem nga aktakuza kundër te akuzuarit M.Gj. 

 

           Vendimi  për   Konfiskimin e 1(një) brisku me ngjyrë të zezë , me madhësi 16cm teh 7cm, qe 

është objekt i kësaj vepre penale, i sekuestruar me dt. 18.05.2016, u murr komfor nenit 69 te KPRK-ës. 

 

          Pasi që Prokurori është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit, Gjykata në bazë 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, është marrë konform nenit 454 par. 1 të KPPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P. nr. 405/16  të dt. 07.12.2016. 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                    Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                                                                  Ilirjana Hoti  

 
 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, nga  

                                            dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

                                            nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 


