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Numri i lëndës: 2018:055225 

Datë: 05.02.2020 

Numri i dokumentit:     00812817 

 

        P.nr.71/18                            

                                                         NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Dega Malishevë - Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit S.(I.)H. nga Malisheva, për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm  me numër PP.nr.1453/2014, të datës 20.02.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë me datën 04.02.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Bajram Kryeziu, të dëmtuarën H.(C.)H. nga Malisheva, të akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe 

shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

    Ndaj të akuzuarit: S.H., nga i ati I. dhe e ëma H., e gjinisë V., data e lindjes..., në 

Malishevë, ku edhe banon, punëtor fizik, i  martuar, atë i 7 fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike, Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, numër personal ... 

Në kuptim të nenit 363 par.1 nën par 1.1 të KPP-së, 

 

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

 

Sepse me dt. 07.08.2017 rreth orës 01.30 në Malishevë, të dëmtuarën H.(C.)H. nga 

Malishevë, e kanos seriozisht, në atë mënyrë që derisa e dëmtuara ishte shkuar në një aheng 

familjar në fsh.Sh. – Kukës, Republika e Shqipërisë, e menduar i akuzuari në tradhti me 

persona tjerë e publikim në facebook të fotove nga e dëmtuara, i akuzuari të dëmtuarën e thirr 

në telefon e duke e kanosur i drejtohet me fjalët “se më kënd ke dal në foto e me kënd më ke 

tradhtuar se kam me ardhë në Shqipëri e kam me të vra”, me ç rast i shkakton ankth dhe frikë. 

         Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të  KPRK-

së.  

   

         Për shkak të tërheqjes së prokurorit të shtetit nga akuza gjatë shqyrtimit gjyqësorë. 

 

         Shpenzimet e procedurës penale bijën në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP.nr.1453/2017, të datës 20.02.2018, kundër të akuzuarit S.H. 

nga Malisheva, për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

       

          E dëmtuara H.C. – H. nga Malisheva ka deklaruar se tërhiqem nga ndjekja penale, po 

ashtu nuk kërkoj kompensim dëmi duke shtuar se me të akuzuarin jemi pajtuar, jetojmë së 

bashku dhe kemi 5 fëmijë bashkërisht. 

 

Në seancën publike të shqyrtimit fillestar të datës 04.02.2020, Prokurori i Shtetit 

Bajram Kryeziu është tërhequr nga akuza kundër të akuzuarit S.H., duke deklaruar se 

meqenëse vepra penale e kanosjes nga neni 185 par.1 dhe 2 të KPRK-së, dhe meqenëse gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor e dëmtuara H.H. deklaroi se me të pandehurin S.H. janë pajtuar dhe 

nuk kanë asgjë të keqe në mes vete dhe se jetojnë së bashku me 5 fëmijët dhe se tërhiqet nga 

ndjekja penale ndaj tij, e duke u ndërlidhur me nenin 185 par. 5 ku është përcaktuar se 

procedura penale nga parag.1 i këtij neni fillohet sipas propozimit për çka në rastin konkret 

propozimi për ndjekje penale mungon, andaj tërhiqem nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit 

S.H. si dhe aktakuza PP.nr.1453/17 dt.20.02.2018. 

 

Duke pas parasysh se në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor Prokurori i Shtetit  

është tërhequr nga aktakuza kundër të akuzuarit S.H. nga Malisheva, për shkak të veprës 

penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KPRK-së, gjykata në kuptim të dispozitës të nenit 363 

par.1 nënpar 1.1 të KPP morri aktgjykim refuzues në këtë çështje penale dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi pasi që janë plotësuar  të gjitha kushtet ligjore të paraparë me këtë 

dispozitë ligjore. 

Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës penale u mur në kuptim të nenit 454 par.1 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Dega Malishevë 

Departamenti i Përgjithshëm  

P.nr.71/2018, më datë 04.02.2020 

 

Procesmbajtësja,                              Gjyqtari  i vetëm gjykues,  

Valbone Hoxha                                                                              Drilon HARAÇIA                           

                             

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

   


