
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

 P nr. 839/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin  e vetem gjykues 

Ahmet Rexhaj, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Lindmire Begolli në çështjen juridiko 

penale ndaj të akuzuarit  I. O. nga  fsh ..........K-......, për shkak se kishte për të kryer vepër 

penale  kanosje nga neni 18 par 2 te KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Pejë-Departamenti për krime të përgjithshme PP/II.nr. 1145/17  të datës  28.07.2017 , pas  

caktimit  së shqyrtimit gjyqësor te  datës  22.04.2021  jashtë  seancës gjyqësorë me dt 07.05.2021 

ka mare  këtë : 

 

A K T GJ Y K I M  

 

Ndaj të akuzuarit: I. O. i lindur me   ...............  në  fsh.  .......... K.  .......   ,  ku dhe tani me banim 

në  fsh ..........K.  ....... ,   I biri     S. , nga nëna   T. ,  e gjinisë    H. , ka të kryer  fakultetin juridik ,  

me prof.  Avokat    gjendjes së    mesme  ekonomike, I   martuar , e ident. .............., shtetas I  

Kosovës, mbrohet në liri,  
  

Konform nenit 363 par.1 pika 1.3 të KPPK-së. 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

Gjëja se: 

 
I akuzuari  I. O.  

 

 Me datën 02.05.2017 rreth orës 20:20 min ne fsh ..........K-....... pikërisht  ne shtëpinë e tij me 

qellim te frikësimit  seriozisht e kanos te dëmtuarën N. (G.) C. se do ti shkaktoj ndonjë te keqe  

ne atë mënyrë  qe përsërisë e dëmtuara se bashku me nënën  e saj shkon ne shtëpinë e te 

pandehurit ku i kishte ftuar bashkëshortja e te pandehurit , aty del i pandehuri i cili  fillimisht 

e drejtohet te dëmtuarës  me fjale fyese  dhe kanosëse “ kudër gabelic, rrugejk  ta q... nonen ik 

prej ktuhit se te ngrehi zhag “ e me pas e kap për fyti e hedh ne toke  duke i thënë “ unë t 

ngrehi zhag e t qoj ne polici edhe ty bashke me atë policin e ........... kam me ju mshele” 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

-Me çka kishte për të kryer vepër penale,  kanosje nga neni 185 par 2 te KPRK-së  

 

Për shkak  se ka kaluar afati i parashkrimit te veprës penale konform nenit 253 par 1 nenpar 

1.3 te KPRK-së,  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në bare të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest te rregullt 

civil pranë gjykatës kompetente. 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë- Departamenti për krime të përgjithshme ka ngritë aktakuzë                   

PP/II.nr. 1145/17  të datës  28.07.2017, ndaj të akuzuarit  I. O. nga  fsh ..........K- ........ , për 

vepër penale, kanosje nga neni 185 par 2 te KPRK-së ,   

 

Ne këtë qeshtje penale ndaj te pandehurit I. O. i akuzuar për veprën penale te kanosjes nga 

neni 185 par 2 te KPRK-së , është caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me dt. 01.08.2018  e 

cila nuk  është mbajtur shqyrtimi fillestar pasi qe ka munguar i pandehuri , është caktuar dhe 

mbajt shqyrtimi fillestar për dt 11.09.2018 , kur i pandehuri është deklaruar i pa fajshëm , është 

mbajtur shqyrtimi i dyte me dt. 17.10.2018 dhe sipas kundërshtimit dhe kërkesës për hudhje 

te aktakuzës te parashtruar nga i pandehuri me dt 10.10.2018 gjykata ka mare aktvendim P.nr 

839/17 me dt. 24.10.2018 me te cilën aktvendim është refuzuar kërkesa e parashtruar nga i 

pandehuri I. O. , për hudhje te aktakuzës PP/II nr. 1145/17 te dt 28.07.2017 te gjitha provat ne 

shkresat e lendes janë shpalle te pranueshme dhe do te jen objekt i shqyrtimit ne shqyrtim 

gjyqësore. 

 

Ne këtë qeshtje penale përsëri është vazhduar me shqyrtim  fillestar (gjyqësore )  sipas 

procesverbalit te dt. 17.06.2019 , ashtu qe kane vazhduar edhe shqyrtimet gjyqësore te caktuar 

me dt 22.07.2019 , 12.09.2019 , 16.09.2019  te gjyqtarja e qeshtjes V. H. R. e cila me dt. 

16.09.2019 e ka kaluar lenden te gjyqtari i qeshtjes për vazhdim te shqyrtim gjyqësore. 

Gjithashtu nga gjyqtari i qeshtjes me dt. 14.10.2019 është caktuar seanca nuk është mbajt për 

shkak se nuk janë krijuar kushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësore , është vazhduar me 

seanca me dt. 30.12.2019 , 03.02.2020 , 21.10.2020 dhe  03.11.2020 16.11.2020 përsëri seancat 

kane dështuar për mos krijim te kushteve te parapara me ligj për mbajtjen e shqyrtimit 

gjyqësor, kështu qe seanca e radhës është caktuar për dt 07.12.2020 e kur kane mare pjese te 

gjitha palët ne procedure ,ashtu qe palët ne procedure te shqyrtimin e dt 07.12.2020 , janë 

pajtuar qe qeshtja penale ndaj te pandehurit I. O. për veprën penale te kanosjes nga nen 185 

par 2 te KPRK-së , konform nenit 232 par 1 te KPPRk-së , dhe ligjit 06/ I-009 te referohet dhe 

zgjidhet ne procedure te ndërmjetësimit . 



 

Me dt 14.01.2021 nga zyrtari për ndërmjetësim i kësaj gjykata gjyqtarit te qeshtje i është kthyer 

lënda për arsyje se palët nuk janë pajtuar qe rastin e tyre te zgjedhin ne procedurë te 

ndërmjetësimit  sipas nr. ref, i ndërmjetësimit ND-126/20 , pastaj gjykata e ka caktuar 

shqyrtimit  gjyqësore me dt. 06.04.2021,  për te cilën seanca nuk janë krijuar kushtet ligjor për 

mbajtjen e shqyrtimi është shtyre dhe caktuar për dt. 22.04.2021 kur përsëri nuk janë krijuar 

kushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësore për arsyeje se i pandehuri I. O. e ka lajmëruar 

gjykatën se është dignostifikuar me Covid 19 , ashtu qe ne mungesë te pandehurit nuk ka pasur 

mundësi te mbahet shqyrtimi gjyqësore . 

 

Sipas aktakuzës PP/II nr 1145/17 te dt 28.07.2017 , vepra penale është kryer me dt 02.05.2017 

, e sipas kodit penale sanksione penale është me gjobe ose burgim deri 1 vjet , ashtu qe sipas 

shkresave te lendes kohës se kryerjes se veprës penale ka ardhur parashkrimi apsolut i veprës 

penale për arsyje se ka kaluar dyfishi me shume se 4 vite i parapare , për ndjekjen e veprës 

penale  nga neni 106 par.1 pika 1.6 e ku parashihet shprehimisht, është paraparë se ndjekja 

penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar afatet e cekura në ketë nen sipas nenit 106 

par.1 nën par. 1.6  dy  vjet nga kryerja e veprës penale e dënueshme me shumë  deri ne 1 ( nje 

vit ose me dënim gjobe ,  si dhe nenit 107 pika 8 ndjekja penale do të ndalohet në çdo rast kur 

të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit. 

 

Ndaj të akuzuarit të lartcekur gjykata në kuptim të nenit 363  par. 1 pika 1.3 të KPPK-së,  

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  meqenëse  ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale komform nenit 106 par.1 nën par. 1.6 e lidhur me nenin 107 pika 8 të KPK-së, siç 

vërtetohet edhe nga përshkrimi faktik i veprës penale e cila është kryer me datë 02.05.2017 , 

që do të thotë kanë kaluar më tepër se katër (4) vite nga koha e kryerjes së veprës penale dhe 

janë përmbushur kushtet e arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale konform 

dispozitave 106 par.1 nën par. 1.6 e lidhur me nenin 107 pika 8 të KPK-së.  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate konform 

nenit  454 par.1 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, P.nr. 839/17 

 

Sekretarja Juridike                                                                                   Gj y q t a r i  

Lindmire Begolli                    Ahmet Rexhaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 



Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

e nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 
 

 

 

  
 


