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Numri i lëndës: 2019:209758 

Datë: 26.12.2019 

Numri i dokumentit:     00736963 

                 P.nr. 1263/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL,  gjyqtarja Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e praktikantit V. K, në lëndën 

penale kundër të akuzuarave R.A dhe Z.S, që të dyja nga fshati ...– Komuna e Prizrenit, për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 181 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të 

akuzuarat sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.II.nr.1722-3/19 të datës 

16.09.2019, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar, në seancën publike, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit  Petrit Kryeziu, të akuzuarës R.A me mbrojtësin e saj av.E.G dhe të 

akuzuarës Z.S, me datë 18.12.2019 mori dhe shpalli, ndërsa përpiloj me datë 26.12.2019 këtë:  

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

              

           Të akuzuarat: 

 

 I. R.A, nga i ati L., e ëma R., e lindur S., i lindur më dt. ..., në fshati ...– Komuna e 

Prizrenit, ku edhe jeton në vendlindjen e saj,  ka të mbaruar shkollën fillore, e martuar, nënë e 

... fëmijëve, amvise, i gjendjes së mesme ekonomike, boshnjake, Shtetase e Republikës së 

Kosovës, e identifikuar me nr. personal ...  

II. Z.S, nga i ati L., e ëma R., e lindur S., i lindur më dt. ..., në fshati ...– Komuna e 

Prizrenit, ku edhe jeton në vendlindjen e saj,  ka të mbaruar shkollën fillore, e martuar, nënë e 

... fëmijëve, amvise, i gjendjes së mesme ekonomike, boshnjake, Shtetase e Republikës së 

Kosovës, e identifikuar me nr. personal ... 

 

                                                  JANË FAJTOR 
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 Se me datë 07.08.2019, rreth orës 19:30 min, në afërsi të fshatit ..., nga drejtimi i 

fshatit ...– ... – Prizren, derisa ishin ndalur në kolonë, për shkak të një mosmarrëveshje të 

mëhershme që kishin, të pandehurat dalin nga automjeti i tyre ofrohen tek automjeti i të 

dëmtuarve A.S dhe E.I, fillimisht i ofendojnë dhe i pështynë e më pas i kanosin me fjalët “ kam 

me të vra”, me ç’rast tensionohet situara ku ndërhyjnë disa kalimtar të rastit për ti ndarë, si 

pasojë e kësaj, me veprimin e tyre tek të dëmtuarit kanë shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit 

dhe pasigurisë. 

Kështu kanë kryer veprën penale të kanosjes nga neni 181 par.2 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së. 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4,7,17, 38, 40 neni.1 pika1.3, 43, 69,  të KPK-së si 

dhe nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, u shqipton: 

 DËNIMIN ME GJOBË 

 

Të akuzuarës R.A, në shumën prej 200 (Dyqind)euro, të cilin dënim është e obliguar ta 

paguajë në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në qoftë se i 

akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet 

në dënim me burgim ashtu që një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës, gjithsej 10 

(dhjetë) ditë burg. 

 

Të akuzuarës Z.R, në shumën prej 200 (dyqind) euro, të cilin dënim është e obliguar ta 

paguajë në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në qoftë se i 

akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet 

në dënim me burgim ashtu që një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës, gjithsej 10 

(dhjetë) ditë burg. 

 

Të dëmtuarit A.S dhe E.I, që të dy nga fshati ... - ..., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Të akuzuarat, obligohen të paguajna shpenzimet e procedurës penale secila veç e veç 

dhe atë në emër te paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 Euro, si dhe në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

   

 

  A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

paraqitur aktakuzën PP.II.nr.1722-3/19 të datës 16.09.2019, kundër të akuzuarave të 

akuzuarave R.Adhe Z.S, nga fshati ...– Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 181 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj aktakuze ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar,  ne 

te cilin shqyrtimi të akuzuarat kanë pranuar fajësinë, të akuzuarat janë deklaruar se e kanë të 
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qartë  aktakuzën dhe e pranojnë fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohen, janë penduar 

dhe i premtojnë gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisin më veprime të tilla.  

 

E akuzuara R.A ka deklaruar që e ka të qartë aktakuzën për veprën e cila i vihet në 

barrë dhe e ndjenë vetën fajtore. Shpreh pendim për atë se çka ka ndodhur dhe i premton 

gjykatës që do të ju kërkoj falje palëve të dëmtuar. Pranimin e ka bërë në mënyrë vullnetare 

pasi që jam konsultuar mjaftueshëm me mbrojtësin tim. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarës R.A- av. E.G ka deklaruar që i propozon gjykatës që ta aprovoj 

pranimin e fajësisë për të pandehurën R.A, pasi që e njëjta paraprakisht është konsultuar me 

mbrojtjen, pranimi është bërë në baza vullnetare e të vetëdijshme, dhe se pranimi i fajësisë ka 

mbështetje ligjore.  

 

E akuzuara Z.S ka deklaruar që e ka të qartë aktakuzën për veprën e cila i vihet në barrë 

dhe e ndjenë vetën fajtore. Shpreh pendim për atë se çfarë ka ndodhur, po ashtu i premton 

gjykatës që do të ju kërkoj falje palëve të dëmtuar. 

 

Prokurori i Shtetit, nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurave, 

për faktin se pranimi është bërë në baza vullnetare dhe i pa ndikuar nga askush dhe po ashtu 

gjykata paraprakisht është siguruar që të njëjtat të kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe i njëjti pranim gjen mbështetje edhe nga provat të cilat i përmban aktakuza, andaj 

duke marrë parasysh se ky pranim është marr konformë dispozitave të nenit 248 të KPPK-së, të 

njëjtin nuk e kundërshton, përkundrazi i propozon gjykatës që si të tillë ta aprovojë. 

 

Gjykata vlerëson se te akuzuarat ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga të akuzuarat, si dhe pas konsultimeve të 

mjaftueshme të akuzuarës I me mbrojtësin e saj, të akuzuarat nuk kanë qenë të detyruara ose të 

shtrënguara në asnjë mënyrë që ta pranojnë fajësinë. 

 

Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 par.1 dhe 

2 të KPP-së. 

 

Gjykata nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarave dhe provave materiale në 

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se të akuzuarat me datë 07.08.2019, rreth 

orës 19:30 min, në afërsi të fshatit ..., nga drejtimi i fshatit ...– ... – Prizren, derisa ishin ndalur 

në kolonë, për shkak të një mosmarrëveshje të mëhershme që kishin, të pandehurat dalin nga 

automjeti i tyre ofrohen tek automjeti i të dëmtuarve A.S dhe E.I, fillimisht i ofendojnë dhe i 

pështynë e më pas i kanosin me fjalët “ kam me të vra”, me ç ‘rast tensionohet situata ku 

ndërhyjnë disa kalimtar të rastit për ti ndarë, si pasojë e kësaj, me veprimin e tyre tek të 

dëmtuarit kanë shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit dhe pasigurisë 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, i cili edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për 

veprën penale për të cilat akuzohet, andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat. Gjykata 

sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në 

tërësi është vërtetuar se të akuzuarat, kanë  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

për veprën penale e cila u vihet në barrë, dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe 

vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të çështjes që 

përmban aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim ka qenë i 
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njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës dhe të 

cilat asnjëherë nuk i ka kundërshtuar dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike.  

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarave 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarat ti shpall fajtor dhe ti gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69 të KP-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarat gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tyre, kanë shprehur keqardhje, më parë të pa dënuara.  

Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e 

shqiptuar do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se  me këtë dënim të tillë të shqiptuar 

sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedojnë të akuzuarat dhe se në të ardhmen dënimet e tilla të shqiptuara do 

të parandalojnë kryesit si dhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarave në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, gjykata e morri në pajtim me nenin 463 par.1 e 2 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 dhe 453 

par.1 të KPP-së. 

 

            Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te nenit 

39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:209758, 26.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


