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Numri i lëndës: 2018:063983 

Datë: 08.02.2019 

Numri i dokumentit:     00221501 

P.nr.296/18    

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, Divizioni Penal, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues Arben Mustafaj, me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Hale Ahmetaj, në lëndën penale kundër të pandehurit L. R. i 

akuzuar për vepër penale të “Kanosjes” nga neni 185 par. 2 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, me 

PP/II.nr.2142/18, të dt.29.10.2018, në seancën publike të shqyrtimit Gjyqësorë të mbajtur me 

dt. 05.02.2019, në praninë e Prokurorit të Shtetit Lumturije Hoxha, të pandehurit L. R. dhe të 

dëmtuarës V.M., Gjykata të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.08.02.2019 e 

përpiloje  këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

Ndaj të pandehurit L. R., i lindur me .... në fsh. ...., K. Klinë ku edhe banon, i biri i P. dhe 

nënës H. e gjinisë M., i martuar, baba i 7 fëmijëve,  ka të kryer shkollën fillore, kamarier, i 

gjendjes së dobët ekonomike, posedon letërnjoftimin me numër personal ..., Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, gjykata nuk ka të dhëna për të kaluarën e tij penale, gjendet në liri. 

 

Konform nenit 363 par. 1 nen par. 1.1 të KPPRK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA  

Gjeja se: 

 

Me datë 17.10.2018, rreth orës17:00, në fshatin .... K. Istog, seriozisht kanos të dëmtuarën V. 

M., në atë mënyrë që, ditën kritike i pandehuri pasi që kishte sjell të dëmtuarën nga 

vendbanimi i saj në Mal të Zi me qëllim të tërheqjes nga çështja penale e evidentuar në 

prokurori nën shenjën PP/II.nr.2025/2018, me ç’rast i njëjti i drejtohet me fjalët kanosëse se 

“101 (njëqindë e një) ditë burg n’ti bofsha, një ditë unë me dal jashtë kam met mbyt)” 

dhe me ta vërejtur gjendjen e të dëmtuarës e cila ishte e shoqëruar me të pandehurin në zyrat e 

kësaj prokurorie, i njëjti ndalohet,  

 

- me çka  kishte për të kryer vepër penale të “Kanosjes” nga neni 185 par. 2 të KPRK-së. 
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Për shkak  të  mungesës se propozimit të të dëmtuarës për ndjekje penale,  Prokurori i Shtetit  

ka heqë dorë nga Aktakuza me PP/II.nr.2142/18, të dt.29.10.2018. 

 

Shpenzimet e procedurës penale i ngarkohen mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj Gjykate ka ngritë  

aktakuzën, më PP/II.nr.2142/2018 të dt.29.10.2018, ndaj të pandehurit L. R. nga fsh. .... K. 

Klinë, duke u akuzuar për  vepër penale  të “Kanosjes” nga neni 185 par. 2 të KPRK-së. 
 
Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 07.11.2018 në praninë e  Prokurores së Shtetit 

Lumturije Vuqetaj, dhe të pandehurit L. R. me av. Shaban Jahaj, ku pas leximit të aktakuzës 

nga prokuroria, i pandehuri është deklaruar i pa fajshëm lidhur me veprën penale të kanosjes, 

në ketë seancë i pandehuri dhe mbrojtësi i tij kanë heqë dorë nga kërkesa për hudhje të 

aktakuzës dhe kundërshtim të provave. 

 

Shqyrtimi gjyqësore është mbajtur e dt.18.12.2018, ku ka prezantuar prokuroi i shteti dhe i 

pandehuri me mbrojtësin e tij, nuk ka prezantuar e dëmtuara edhe pse ftesa i është lënë në 

shtëpi, në ketë seancë palët e kanë paraqitur fjalën tyre hyrëse ku në mungese të dëmtuarës 

shqyrtimi gjyqësorë është shtyrë dt.05.02.2019.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesorë të dt.05.02.2019, ka në prezantuar prokurori i shtetit 

Lumtuarie Hoxha, i pandehuri L. R. si dhe e dëmtuara V. M., e cila në fillim të këtij shqyrtimi 

deklaroj se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale kundër të pandehurit L. R. për vepër penale të 

kanosjes nga neni 185 par.2 të KPRK-së, pasi qe prej atij rasti nuk kam pasur ndonjë kanosje 

apo shqetësim nga ana e tij, dhe në mënyre vullnetare dhe pa presion nga askush deklaroj se 

heqë dorë nga propozimi për ndjekje penale kundër të pandehurit dhe nuk kam ndonjë kërkesë 

pasurore juridike ndaj tij.  

 

Prokurori i Shtetit deklaron: se pas deklarimit të dëmtuarës V. M. se tërhiqet nga propozimi për 

ndjekje penale kundër të pandehurit L. R., i akuzuar për vepër penale të kanosjes nga neni 185 

par.2 të KPRK-së, e me qenë se par.5 i këtij neni parasheh që për vazhdimin e ndjekjes penale 

nevojitet propozimi i të dëmtuarit, dhe në këtë rast mungon propozimi i të dëmtuarës V. M. dhe 

duke u gjetur në një situatë të tillë heq dorë nga aktakuza PP/II.nr. 2142/18, dt. 29.10.2018 

kundër të pandehurit L. R. nga fsh. .... K. Klinë për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 

185 par.2 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1 të 

KPPRK-së. 

 

Duke pas parasysh se në mungesë të propozimit për ndjekje nga ana e të dëmtuarës, prokurori i 

shtetit ka heq dorë nga aktakuza, gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 363 par. 1 nën par. 

1.1 të KPPRK-së, ka vendos sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

                                 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA ISTOG  
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DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.296/18 më datë 05.02.2019. 

 

 

 

Sekretarja Juridike                      Gjyqtari Gjykues  

_________________                               ________________ 

 Hale Ahmetaj                       Arben Mustafaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër  këtij  aktgjykimi  lejohet  ankesa 

në  afat  prej  l5  ditësh, nga dita e marrjes 

së të njëjtit. Ankesa i dërgohet Gjykatës se  

Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


