
     

     P.nr.1002/16 

 
    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Mehmet Ndrecaj, me procesmbajtësen 

Shyhrete Sopaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit S.L. nga Prizreni, për shkak të veprave 

penale kanosje nga neni 185 par. 1 dhe 4 të KP - së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

në Prizren, PP.nr. 925-7/16 të datës 16.05.2016, në shqyrtimin gjyqësor në prezencën e  

Prokurorit të Shtetit Sahide Sefa, të dëmtuarës V.H. dhe të akuzuarit S.L. , me datë 

27.06.2017 mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: 

 

S.L., nga i ati R. dhe e ëma A. , e vajzërisë K., i lindur me “i lindur me ...” , në fshatin ........ 

komuna e Suharekës, tani banon në Prizren rr. “ ...... ”, nr.  ..  ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, gurë-gdhendës, shqiptar shtetas i R. së Kosovës me nr. të 

ID .......... . 

 

Në kuptim të nenit 363 par. 1 pika 1.1 të KPP. 

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

I. Se me datën 14.04..2016 rreth orës 18:30, në Prizren, në lokalin  “....” seriozisht e kanos të 

dëmtuarin A.H. në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ishte duke ecur për tu kthyer në shtëpi i 

pandehuri - ish bashkëshorti i motrës në momentin që e vëren të dëmtuarin fillon me fjalët “ ta 

q.. familjen” i dëmtuari fillon të ec në drejtim të tij dhe kur i afrohet i pandehuri fillon prap të 

flas “çka k.. po më kqyr” dhe e kishte futur dorën në brez derisa një shokë i të pandehurit i 

kishte ndarë dhe i dëmtuari largohet, me ç’rast te i dëmtuari shkkaton frikë, ankth dhe 

pasiguri. 

 

Kështu që do të kryente veprën penale, kanosje nga neni 185 par.1  të KP-së.   

 

 

II. Se me datë të pacaktuar (ngase të dëmtuarit nuk i kujtohet) reth orës 20:30 min, në Prizren 

në rr. “.... ......”, seriozisht e kanos të dëmtuarin S.H. , në atë mënyrë që i dëmtuari ishte takuar 

me të pandehurin ish bashkëshorti i vajzës (që ishte ndarë para tre muajve nga vajza e të 

dëmtuarit) i cili iu kishte drejtuar me fjalët “u bo puna keq” ndërsa i dëmtuari i’a kthen “çka 

ka mu ba”, i pandehuri vazhdon me fjalët “ja ju ja unë” dhe largohet i pandehuri, me ç’rast te i 

dëmtuari shkakton frikë, ankth dhe pasiguri. 

 

Kështu që do të kryente veprën penale, kanosje nga neni 185 par.1  të KP-së. 

   

Për shkak të tërheqjes së prokurorit nga akuza. 

 

 

 

 



 

Në kuptim të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPP. 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

III. Se me datë, 12.04.2016 rreth orës 12:00 min, në rr. “......” nr. .. në Prizren në shtëpinë 

familjare, seriozisht e kanos të dëmtuarën V.H. ish bashkëshorten e tij nëpërmjet vajzës së tij 

L.L. , në atë mënyrë që derisa ishte duke e pastruar oborrin i pandehuri i thotë vajzës së tij apo 

vjen të bisedojmë, pasi ulet në fotele i pandehuri i thotë “qika jem apo e sheh pistoletën mami 

ytë ka mu vra prej kësaj revole, mundet me shku edhe daja A. prej kësaj revole, mundet me 

shpëtu nese e lenë punën edhe rri në shtëpi me gjyshin edhe me gjyshen përndryshe ka me 

qenë puna shumë keq” revolja ishte vendosur në brezë, me ç’rast te e dëmtuara shkakton frikë, 

ankth dhe pasiguri. 

 

Kështu që do të kryente veprën penale kanosje nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 1 të KP -së. 

 

Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Palët e dëmtuara V.H. , A.H.  dhe S.H. të gjithë nga Prizreni rr. “.... ......” nr. .. për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

  

Shpenzimet e procedurës bijnë në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur aktakuzë  PP.nr. 925-7/16 të datës 16.05.2016, 

kundër të akuzuarit S.L. , për shkak të veprave penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij 

akktgjykimi.  

   

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 27.06.2017 kanë prezantuar prokurori, e 

dëmtuara dhe i akuzuari. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: duke u bazuar në deklaratën e 

dëshmitares L.L. dhe të dëmtuarës V.H. e cila u dëgjua në cilësinë e dëshmitares dhe 

administrimit të provave në këtë shqyrtim gjyqësor, mbes në tërësi pranë aktakuzës për shkak 

të veprës penale kanosje nga neni 185 par. 4-1 të KP së, dhe i propozoj gjykatës që të njëjtin ta 

shpall fajtor dhe ta denoj supas ligjit për veprën e lartëcekur. 

 

E dëmtuara V.H. në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se i bashkëngjitem ndjekjes penale 

dhe do të  parashtroj kërkesë pasuroro juridike. 

 

I akuzuari S.L. në fjalën e  tij përfundimtare ka deklaruar se: nuk e ndiej vetën fajtor për 

veprën që më vihet në barrë dhe kërkoj nga gjykata që të më liroj nga akuza. 

 

Gjykata për vërtetimin e drejt të gjendjes faktike ka dëgjuar në cilësinë e dëshimtarëve të 

dëmtuaren V.H. dhe L.L. dhe në cilësin e provës materiale ka administruar provat : raportet e 

oficerit nr. .... - ..  - ....  të datës 14.04.2016.   

 

 

E dëmtuara - dëshmitarja V.H. ka deklaruar se: Ne jemi ndarë para një viti me ish 

bashkëshortin tim, këtu të akuzuarin S.L. dhe pas një muaji apo dy e ka dhënë lokalin me qira 

dhe e ka ble armën që të më vrasë dhe për këtë më kanë treguar fëmijët e mi, unë ditën kritike 



nuk jam kanosur nga bashkëshorti im por përmes vajzës sime L. jam njoftuar për këtë, më ka 

thënë që oj nënë babi po me del në rrugë po më thotë që “ka me ta vra nanën, ajo ska me jetu 

më”.  

 

Dëshmitarja L.L. ka deklaruar se: data nuk më kujtohet por jam takuar në shtëpinë tonë ngase 

kam qenë në shtëpi duke pastruar dhe ka ardh babi më ka thënë eja këtu dhe jemi ulur bashkë 

dhe më tha “se ka me ta mbytur nënën tënde, ka me mbyt vetin dhe ajo nuk guxon që të rri në 

shtëpinë e gjyshes dhe unë mandej kam reaguar se nuk mund ti bësh këto veprime, ka pas 

armë në brez arma ka qenë me ngjyrë të zezë, vetë ma ka treguar armën dhe më ka thënë se 

më kët armë do ta vras nënë tëndë dhe vetën, vetëm ne të dy kemi qenë në sallon nuk më ka 

thënë tregoi nënës por unë vetë i kam treguar se kam qenë e trishtuar, kam qenë duke pastruar 

sallonin jo oborrin ngase shtëpia nuk ka oborr. 

 

Nga leximi i raporteve policore, është përshkruar ngjarja e ndodhur në ditën kritike në mes të 

akuzuarve. 

 

I akuzuari S.L. në mbrojtjen e tij ka deklaruar se: vajza nuk ka jetuar dhe nuk vjen kurrë për të 

larë qoftë edhe një gotë dhe betohem për këtë se vajza ka qenë e detyruar nga djali im A. H. . 

E gjithë deklarata e L.L. është e pa bazë ngase nuk qëndron, me L. kam biseduar për një peron 

për sih të dashurin e vajzës time të cilat V. dhe L. marrin banesa në emër të vetin për këto 

çështje kemi bisdura, kam kërkuar nga ajo që atë djalë të dashurin e saj mos ta fut në banesën 

e të ëmës is bashkëshortes sime. 

 

Pas procedimit te provave ne ketë shqyrtim gjyqësor, dëgjimit të dëmtuarës -dëshmitareve, 

marrjes ne pyetje te te pandehurit dhe të vlerësimit të tyre një nga një dhe ne lidhje me provat 

tjera gjykata ne mbështetje te nenit 361 te KPP-së, ka vlerësuar se akuza nuk është provuar me 

prova materiale nga ana e Prokurorisë se iakuzuari  ka kryer vepre penale për te cilën 

akuzohet. 

 

Nga provat personale - dëshmitarët e dëgjuar ne ketë çështje nuk janë vërtetuar veprimet 

konkrete te te akuzuarit S.L. në lidhje me veprën penale te te cilën ngarkohet. Provat e 

proceduara ne ketë çështje penale si provat material po ashtu edhe nga mbrojtja e të akuzuarit 

gjykata vlerëson se janë ne përputhshmëri me vendimin e marrë si ne dispozitivin e këtij 

aktgjykimi lirues për të akuzuarin,  andaj gjykata i vlerësoj edhe me rastin e marrjes se 

aktgjykimit, duke sqaruar çdo rrethane lidhur me çështjen, duke krijuar një bindje te bazuar te 

gjykatës me rastin e marrjes se vendimit, se nuk është provuar se i akuzuari te kete kryer 

veprën penale te kanosjes nga neni 185 par.4 lidhur me par. 1 të KP-së, Gjykata ka krijuar 

bindjen e plotë dhe se në mungese të provave që do të vërtetonin fajësinë ka marre Aktgjykim 

Lirues në bazë te nenit 364 par 1 nenpar.1.3 te KPP-së, pasi që vërtetoj se Prokuroria nuk i ka 

ofruar prova qe do të vërtetonin një vepër të tillë penale nga ana e të pandehurit, pasi që 

Prokuroria e Shtetit në arsyetimin e aktit akuzues, akuzën e mbështet ne deklarimin e 

dëshmitares L.L.. Ne lidhshmëri me vlerësimin e deklarimeve te dëshmitarëve të bërë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor,  nga provat tjera që posedon gjykata, duke vlerësuar dhe administruar 

këto prova Prokuroria nuk ka arritur të provoj akuzën me prova të bazuar në mënyrë që të 

ekzistonte një dyshimi i bazuar mirë, qe i pandehuri të mund te shpallej fajtor per veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

 

 

 

 



Andaj në bazë të nenit 262 par.1, të KPP-së, thuhet se “Gjykata nuk e shpall të akuzuarin 

fajtor duke u mbështetur  ne një dëshmi ose duke i dhënë rendësi vendimtare një dëshmie,..,” 

siç përcaktohet me ketë dispozite, Gjykata ne mbështetje te dispozitave ligjore te theksuara, 

po ashtu edhe të provave materiale të ofruara duke vlerësuar se nuk është provuar se i 

pandehuri ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet i pandehuri. Andaj në ketë çështje 

gjykata nuk ka mundur që të pandehurin ta shpall fajtor duke u mbështetur vetëm në një 

dëshmi e cila e involvon të akuzuarin safet lubovci se ka kryer veprën penale te kanosjes, po 

ashtu gjykata në rastin konkret ka aplikuar nenin 3 parag. 2 të KPP-së ku thuhet “se mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite 

të Ligjit Penal interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij”. 

 

Për veprat penale të kanosjes nga neni 185 par. 1 të KP -së, gjykata e ka refuzuar akuzën pasi 

që prokurori në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datën 17.05.2017 është tërhequr nga ndjekja 

penale. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe propozimet dhe provat tjera, por ka gjetur se janë pa ndikim në 

nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale u muarr konform nenit 454 të KPP-ës. 

 

Pala e dëmtuar, për kërkesën pasurore juridike, u udhëzua në kontest të rregullt civil - juridik, 

në kuptim të nenit 463 të KPP-së.  

Nga theksimet e theksuara si me lartë u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1002/16, dt.27.06.2017 

 

Procesmbajtësja             Gjyqtari 

Shyhrete Sopaj                                 Mehmet Ndrecaj  
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15    

(pesëmbëdhjete) ditësh prej ditës së pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit përmes 

kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


