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Numri i lëndës: 2019:184723 

Datë: 10.06.2020 

Numri i dokumentit:     00954332 

 

   P.nr. 1101/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Deparatamenti i Përgjithshëm Gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati, me sekretaren juridike Shureta Ballxhi, në lëndën penale kundër 

të akuzuarve: A.(U).U, U.(U).U, D.(M).U dhe  M.(H).U që të gjithë nga fsh. .... Komuna e 

Prizrenit,  për shkak të veprave penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 

321.par.1.lidhur me nenin 31.të KPRK-së dhe veprës penale të kanosjes nga neni 181.par.1. të 

KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 

1723-4/19   të dt. 23.08.2019, për dhënien e urdhërit ndëshkimor, Gjykata jashtë shqyrtimit 

gjyqësor, me datë 10.06.2020, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

       

Të akuzuari:  

1.A.U, nga i ati U. e ëma S. e lindur B., i lindur me dt. .... në Prishtinë, tani me 

banim në fsh. ... Komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, punëtor 

sigurimi, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ...., shqiptar shtetas i R. së 

Kosovës.  

 

2.U.U, nga i ati U. e ëma H. e lindur B., i lindur me dt. .... në fsh. .... Komuna e 

Prizrenit, tani me vendbanim në fsh. ... Komuna e Prizrenit, ka të kryer katë vite të 

shkollës fillore, i martuar, pensionist, i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal 

...., shqiptar shtetas i R. së Kosovës.  

 

3.D.U, nga ia ti M. e ëma T. e lindur S., i lindur me dt. .... në fsh. .... Komuna e 

Prizrenit ku dhe tani jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar babë i .... fëmijëve, 

punëtor, i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal ...., shqiptar shtetas i R. së 

Kosovës.  

 

4.M.U, nga i ati H. e ëma V. e lindur B., i lindur me dt. .... në fsh. .... Komuna e 

Prizrenit tani me vendbanim në fsh. .... Komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën fillore, 

pensionit, i gjendjes së mirë ekonomike, i martuar, me numër personal ...., shqiptar 

shtetas i R. së Kosovës.  
 

J A N Ë    FA J T O R Ë 
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 I.Të akuzuarit A.dhe U.U: 

 Për shkak se me dt. 05.08.2019, rreth orës 14:00 min., në fshatin .... – Komuna e 

Prizrenit, në bashkëveprim asgjësojnë, dëmtojnë apo bëjnë të papërdorshme pasurin e të 

dëmtuarit M.U, në atë mënyrë që pas një mosmarveshjeje pronësore, me dashje duke përdorur 

mjete të forta e dëmtojnë “thejnë” rreth një metër gjërësi dhe dy metër lartësi të murrit të oborit 

të shtëpisë së të dëmtuarit.  

 -Këso dore në bashkëkryerj kanë kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë nga neni 321.par.1.lidhur me nenin 31.të KPRK-së.  

 

II.I akuzuari D.U  

Me datë 06.08.2019 rreth orës 18:05 min., në fshatin .... – Komuna e Prizrenit, si pasoj 

e rrethanave të krijuara si në dispozitivin I./ të kësaj aktakuze seriozisht i kanoset personit tjetër 

me fjalë, vepra apo gjeste se do të i shkaktoj ndonjë të keqe  me qëllim të friksimit ose 

shkaktimit të ankthit të atij personi, në atë mënyrë që përmes rrjetit social “Facebook” i kanoset 

A.Ut me fjalët: “tash e tutje zotni tash na keni borgj ju neve dhe tani e tutje keni punë me mu”, 

me ç rast tek i dëmtuari ka shkaktuar ankthë dhe frik si dhe ia ka rrezikuar sigurinë personale.  

-Këso dore ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 181.par.1. të KPRK-së.  

 

III. I akuzzuari M.U  

Me datë 07.08.2019, rreth orës 10:30 min., në fshatin .... – Komuna e Prizrenit, si pasoj 

e rrethanave të krijuara si në dispozitivin nën I./ dhe II./ të kësaj aktakuze serizisht i kanoset 

personit tjetër me fjalë, veprta apo gjesgte se do të i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të 

friksimit ose shkaktimit të ankthit të atij personi, në atë mënyrë që përmes dëshmitarit B.U i 

kanoset të dëmtuarës S.U me fjalët: “tani që e keni rrëzuar murrin, ju më keni borgjë mua”, me 

ç rastë tek e dëmtuara ka shkaktua ankthë dhe frik si dhe ia ka rrezikuar sigurinë  personale.  

-Këso dore ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 181.par.1. të KPRK-së.  

 

Andaj Gjykata pas vlerësimit të shkresave të lëndës, në kuptim të nenit 493. dhe 495. të  

KPP-së jep këtë: 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 
 

PRANOHET KËRKESA e Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i 

Përgjithshëm, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, PP/II.nr. 1723-4/19   të dt. 23.08.2019. 

 

Andaj Gjykata  në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10, 21, 41, 43, 46, 73. dhe nenit 75. par. 1. 

dhe nenit 76. par.1, nën par. 1.7, të KP-së, në vend të dënimit me burgim, të akuzuarve iu 

shqipton: 

                                                                                                                                                                                   

 

DENIMIN ME GJOBË 

 
1.Ashtu që Gjykata të akuzuarit A.U, ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 200 

(dyqindë) €, të cilin dënim  i  akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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Në rastë se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, Gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me denim burgu duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgimi, përkatësisht 10 (dhjet) ditë burgim, konform nenit 46. të KPK-së. 

 

2. Të akuzuarit U.U ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 200 (dyqindë) €, të 

cilin dënim  i  akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Në rastë se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, Gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me denim burgu duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgimi, përkatësisht 10 (dhjet) ditë burgim, konform nenit 46. të KPK-së. 

 

3. Të akuzuarit D.U ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 200 (dyqindë) €, të 

cilin dënim  i  akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Në rastë se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, Gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me denim burgu duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgimi, përkatësisht 10 (dhjet) ditë burgim, konform nenit 46. të KPK-së. 

 

4. Të akuzuarit M.U ia cakton dënimin me gjobë në lartësinë prej 200 (dyqindë) €, të 

cilin dënim  i  akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Në rastë se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, Gjykata dënimin e shqiptuar 

me gjobë do t’ia zëvendësoj me denim burgu duke ia  llogaritur me nga 20 euro për një ditë 

burgimi, përkatësisht 10 (dhjet) ditë burgim, konform nenit 46. të KPK-së. 

 

Pala e dëmtuar S(Sh).U nga fsh. .... Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 

pronsoro juridike udhezohet në kontestin e rregullt juridiko civil.  

 

Të akuzuarit OBLIGOHEN që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sa do që të 

jenë ato, sipas llogarisë së bërë në arkën e kësaj gjykate, në emër të programit për kompensimit 

të viktimave të krimit shumën prej 30 € si dhe për paushallin gjyqësorë në shumën prej 20 €, 

secili veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate, 

ka parashtruar Aktakuzen PP/II.nr. 1723-4/19   të dt. 23.08.2019, kundër të akuzuarve: 

A.(U).U, U.(U).U, D.(M).Udhe  M.(H).U që të gjithë nga fsh. .... Komuna e Prizrenit,  për 

shkak të veprave penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321.par.1.lidhur me nenin 

31.të KPRK-së dhe veprës penale të kanosjes nga neni 181.par.1. të KPRK-së,  të cilës ia ka 

bashkangjitur kërkesën, me të cilën i ka propozuar gjykatës që të pranoi kërkesën për dhënien e 

urdhërit ndëshkimor dhe të merr aktgjykim pa e mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor, me të 

cilin të akuzuarve do ti shqiptoj dënimin me gjobë, me arsyetim se ka prova të besueshme se të 

akuzuarit e kanë kryer vepren penale e cila i vihet në barrë. Dhe konform nenit 493. të KPP-së, 
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kërkoi që gjykata pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep URDHËRIN NDËSHKIMOR me 

të cilin të akuzuarit do ti shqiptohet  dënimi me gjobë. 

 

 Pas shiqimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari ka ardhur në përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 493. parag.1. të KPP-

së, dhe në kuptim të nenit 495. parag.1. të KPP-së, vendosi që ta pranojë kërkesën për dhënien 

e urdhërit ndëshkimor. 

 

 Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë: 

Kallëzimi penal i paraqitur nga Policia e Kosovës – Sektori i hetimeve Stacioni Policor- 

Prizren -Veri - me nr. .... të dt. 07.08.2019, shikimin në raportin e oficerit të dt. 05.08.2019, 

deklaratën e të dëmtuarës S.U të dhënë në Stacioni policor – Veri – në Prizren me numrin e 

rastit .... të dt. 07.08.2019, deklaratat e të gjithë të pandehurve të dhënë në Stacionin policor në 

Prizreni – Veri - me numrin e rastit .... të dt. 07.08.2019, si dhe shkresat  tjera në lëndë që janë 

prova të mjaftueshme dhe të besueshme, nga të cilat  u vërtetua se të akuzuarit i  kanë kryer 

veprat penale me të cilan ngarkohen, andaj gjykata iu shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

     

 Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurorore 

juridike  në kontest të rregullt juridiko civil, është marë  në kuptim të nenit 463. parag. 1. dhe 2. 

të KPP-së. 

       

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të 

nenit 450. dhe 451. parag.1. dhe 2. të KPP-së. 

 

Me sa u tha me lartë, në kuptim te nenit 495 parag.2 lidhur me parag.1, të KPP-së, u 

vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:184723, 10.06.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në 

afat prej 8  ditëve, nga dita e marrjes së të njëjtit, në këtë gjykatë. Po që se i akuzuari  nuk 

paraqet kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr formen e prerë. 


