
                                      P.nr. 1130/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren - departamenti i  përgjithshëm, gjyqtari Gani Kastrati , 

me pjesmarrjen e sekretarës juridike Mire Beqiraj , në çështjen penale të akuzuarit: Xh.(M).J nga 

Prizreni, për shkak të vepres  penale të kanosjes nga neni 185 parag.2, të KP-së, vepres penale 

sulmi nga neni 187 parag.1, të KP-së, dhe vepres penale marrja në posedim e pasurisë së 

luajtëshme nga neni 31 parag.1, të KP-së, sipas aktakuzës, të Prokurorisë Themelore –

Depertamenti i përgjithëshem në Prizren PP/II.nr. 2235/14, të datës 26.05.2015, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar në prezencën e Prokurorës së Shtetit në Prizren Musli Gashi, të akuzuarit dhe 

të dëmtuarës Sh.(H).J nga Prizreni, me datë 03.04.2017, mori dhe në prezencën e palëve 

publikisht shpalli këtë: 

 

                                                   A K T G J Y K I M 

 

I akuzuarit: 

 

XH.J- nga i ati M., dhe e ëma F., e lindur R., i lindur me datë  .... në Prizren, ku dhe tani jeton në 

rrugën ,, ....”, nr. ..., ka të kryer shkollën e mesme , i martuar, automekanik, i gjendjes së mesme  

ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 Sa i përket dispozivit si nën I dhe III: 

 

 Konform nenit 363 parag.1, nën parag.1.1, të KPP-së. 

 

REFUZOHET  AKUZA 

 

I.Se me dt. 03.08.2014, rreth orës 23.30 min, në Prizren, në rrugën ,, ....”, në lokalin e 

quajtur ,, ...”, seriozishtë e  kanos personin tjetër me fjalë se do ta privoj nga jeta ose do ti 

shkaktoj lëndim të rënd trupor në atë mënyrë që përshkak të një mos marrveshje në mes të 

pandehurit dhe të dëmtuarës SH.J, për motive xhelozie, i pandehuri e kanos të dëmtuarën, me 

fjalët : ,, kam me të mbyt, kam me të bo copa copa, e kam me të shti në këse “, me q’rastë tek e 

dëmtuara shkakton frikë , ankth dhe pa siguri. 

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 parag. 2, të 

KP-së. 

 

III. Se me datë koh dhe vend të njejtë të përshkruar si në dispozitivin e parë të kësaj 

aktakuze, nëmënyrë të kunderligjëshme merre pasurin e luajtëshme të personit tjetër që ta mbaj 

në posedim të vetin pa qellim përvetësimi, në atë mënyrë që përshkak të një mos marrveshje  në 

mes të pandehurit dhe të dëmtuarës SH.J, pas sulmit i pandehuri duke u larguar nga vendi i 

ngjarjes ja merre të dëmtuarës syzet me dioptri të markës ,, ....”, në vlerë prej 200 €( Dyqind). 

 Këso dore kishte për të kryer veprën penale marrja në posedim e pasuris së 

luajtëshme,nga neni 331, parag.1, të KP-së. 

 

 

 

 

Sa I përket dispozitivit si nën II: 

 



     ËSHTË FAJTOR  

 

II.Se me dt. 03.08.2014, rreth orës 23.30 min, në Prizren, në rrugën ,, ....”, në lokalin e 

quajtur ,, ....”, me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër , në atë mënyrë që përshkak të një mos 

marrveshje në mes të pandehurit dhe të dëmtuarës SH.J, për motive gjelozie i pandehuri e 

sulmon të dëmtuarën duke e goditur me shuplak në fytyrë. 

 

  Këso dore  ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 parag.1, të KP-së.   

 

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

     

 Andaj Gjykata në bazë të nenit 7,17,21,27,41,49,50,52,73, nenit 188 parag.1,të KP-

së, dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit Xh.J, për veprën penale si në dispozitivin nën II, 

të aktakuzës, i’a shqipton :  

 

                             DENIM  ME GJOBË   

  

Ne lartësi prej 300( Treqindë) €, të cilën shum i akuzuari është i obliguar që ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. Në raste se i akuzuari nuk e paguan 

dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim me 

burgim ashtu që për qdo 20 €, të gjobës do ti caktohet një ditë burgim, përkatësishtë 15 

(Pesmbëdhjet), ditë  burgim. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris së 

Gjykates, si dhe paushallin gjyqësor në shumen prej 20 €, të gjitha ketë në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm.   

  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Depertamenti i përgjithëshem, kësaj Gjykata i ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2235/14, të datës 26.05.2015,  kundër të akuzuarit: Xh.J nga 

Prizreni, për shkak të vepres  penale , të kanosjes dhe nenit 185 parag.2, të KP-së, vepres penale 

sulmi nga neni 187 parag.1, të KP-së, dhe vepres penale marrja në posedim e pasuris së 

luajtëshme nga neni 331, parag.1, të KP-së. 

 

Ndersa meqënse Prokurori I Shtetit në Prizren, gjatë shqyrtimit fillestarë në mbështetje të 

nenit 363 , parag.1, nën parag.1.1, të KPP-së, është tërhequr nga pika si nën I dhe III, të 

dispozitivit të aktakuzes , pasi që pala e dëmtuar Sh.(H).J, nga Prizreni rruga ,, ,,….”, ….I , kati I 

dytë nr. 204, deklaron se nuk I bashkangjitet propozimit për ndjekje penale si nën pikën I dhe III, 

të dispozitivit të aktakuzes, si dhe nuk parashtron kërkes pronësore juridike, dhe duke pasur 

parasysh që vepra penale ndiqet me propozimin e të demtuares, e pasi që e demtuara është tërheq 

nga propozimi , atëher përfaqësuesi I PSH-në Prizren- Prokurori I shtetit në pajtim me nenin 185 

parag.5, dhe neni 331, parag.3, tërhiqet  nga ndjekja penale e më tutjeshme . 

 Andaj Gjykata conform nenit 363 parag.1, nën parag.1.1, të KPK-së, ka vendosur si nën 

pikën I dhe III, në shqiptim të ketij aktgjykimi, shqyrtimi fillestar ka vazhduar vetëm sa I përket 

pikes nën II, të dispozitivit të aktakuzes, pasi që I akuzuari ka pranuar fajësin për ketë veper 

penale. 

 

 Gjykata në shqyrtimin fillestarë ka vërtetuar ketë gjendje faktike, si nën pikën II, të 

dispozitivit . 

 



II.Se me dt. 03.08.2014, rreth orës 23.30 min, në Prizren, në rrugën ,, ....”, në lokalin e 

quajtur ,, ....”, me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër , në atë mënyrë që përshkak të një mos 

marrveshje në mes të pandehurit dhe të dëmtuarës SH.J, për motive gjelozie i pandehuri e 

sulmon të dëmtuarën duke e goditur me shuplak në fytyrë. 

 

  Këso dore  ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 parag.1, të KP-së.   

 

Gjykata gjendjen e ketill faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësis nga ana e të 

akuzuarit, i cili në shqyrtimin fillestarë vullnetarisht ka pranuar fajin, përshkak të së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare Gjykata konform nenit 257, të KPP-së, 

nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme gjithashtu Gjykata në tersi ka vërtetuar se i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale e cila i vihet në 

barrë, e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim, dhe mbështet në 

fakte dhe prova materjale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i 

njoftuar me të gjitha provat materjale. Gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësis nga 

ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248, të KPP-së, dhe faktet që përmbanë 

aktakuza, në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elemenetet e veprës penale, sulmi nga 

neni 187 parag.1, të KP-së,  dhe për ketë Gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj 

dënim me gjobë paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësin e tij penale juridike. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit  mbi lartësin e dënimit ndaj të akuzuarit Gjykata vlerësoi 

të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73, të KP-së, të cilët ndikojn në zgjedhjen e 

llojit dhe lartësis së dënimit , duke mos gjetur rrethana renduese , e që së si rrethan lehtësuese 

është marrë pranimi i fajsësis nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës 

penale, ka pasur qëndrim korrekt, pendimi i thellë , e gjith ngjarja kishte ndodhur nga pakujdesia 

dhe momenti i qastit , me të dëmtuarën i kanë rregulluar marëdhenjet , është hera e parë dhe e pa 

qellimt, andaj Gjykata i shqiptoj dënimin me gjobë në shum prej 300€, duke menduar se dënimi i 

shqiptuar i përgjigjet shkalles së përgjegjësis së tij, dhe se me ketë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesëshem dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 Për veprën penale si në dispozitivin nën I , të aktakuzës dhe si në dispozitivin nën III, të  

aktakuzës , Refuzohet akuza-përshkak se përfaqësuesi i PSH-në Prizren- Prokurori, në 

shqyrtimin fillestar në mbështetje të nenit 185 parag.5, dhe nenit 331, parag.3, tërhiqet nga 

ndjekja penale e më tutjeshme.  

 

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

KPP-së. 

    

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr. 1130/15, të datës 03.04.2017 

Sekretare Juridike                                                                                                    Gjyqtari 

Mire Beqiraj                                                                                                          Gani Kastrati  

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.         

 

 

 


