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Numri i lëndës: 2021:204830 

Datë: 13.10.2022 

Numri i dokumentit:     03526516 

 

P.nr.995/2021 

 

                                                     NË EMËR TË POPULLIT  

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm 

gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Teuta Kabashi, procesmbajtëse, në 

lëndën penale kundër të akuzuarve I.B., dhe I.B.,, të dy nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

mospërfillja e gjykatës nga neni 393 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1547-1/2021 të datës 14.09.2021, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor në praninë e Prokurorit të Shtetit në Prizren Musli Gashi, të akuzuarve, 

mbrojtësit të të akuzuarit, avokat N.M.,, të dëmtuarit si dhe përfaqësuesit të tij avokatit A.A.,, 

më datën 25.05.2022 publikisht mori dhe shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

Të akuzuarit: 

 

1.I.B.,, nga i ati ........ dhe nëna ........e lindur ........, i lindur më datë ........, në Prizren, ku 

edhe tani jeton, rruga “........”, nr....., ka të kryer fakultetin, fozioterapeut, i martuar, boshnjak, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 2.I.B.,, nga i ati ........dhe nëna ........, i lindur me datë ........në fshatin ........, Komuna e 

Prizrenit, tani jeton në Prizren, rruga “........”, nr...., ka të kryer fakultetin, profesor, i martuar, 

boshnjak, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

J A N Ë    FA J T O R 

 

Me datë 28.07.2021, rreth orës 14:00, në Prizren në rrugën “........” nr. ...., saktësisht në 

shtëpinë e tyre të përbashkët familjare, me dashje dhe në bashkëveprim nuk u binden vendimit 

të Gjykatës Themelore në Prizren, me numër C.nr. 1360/21, të datës 14.07.2021, në atë mënyrë 

deri sa të pandehurit kanë qenë në pjesën e tyre të shtëpisë, saktësisht në teracën e shtëpisë, në 

momentin kur i dëmtuari E.B., është kthyer nga puna për në shtëpi, të pandehurit e ofendojnë të 

dëmtuarin me fjalët: “P... jedna, j.....majku, ugji unutra, inaqe si najebao”, me të cilat veprime të 

pandehurit në bashkëveprim nuk i binden vendimit të Gjykatës Themelore në Prizren me numër 

C.nr. 1360/21 të datës 14.07.2021. 

 

Kësodore në bashkëveprim kanë kryer veprën penale mospërfillja e gjykatës nga neni 

393 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës.      
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Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 17, 40, 43 par.1, par.2 dhe par.3, 69, 70, si dhe nenin 

393 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuarve iu shqipton: 

 

Të akuzuarit të parë I.B.,: 
 

DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta paguajë 

në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në rast se dënimi i shqiptuar me 

gjobë nuk mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur 

për çdo 20 euro 1 (një) ditë burg, respektivisht 20 ditë burg,  

 

Të akuzuarit të dytë I.B.,: 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 400 (katërqind) euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta paguajë 

në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në rast se dënimi i shqiptuar me 

gjobë nuk mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur 

për çdo 20 euro 1 (një) ditë burg, respektivisht 20 ditë burg,  

 

Po ashtu obligohen të akuzuarit që të paguajnë secili veç e veç në emër të shpenzimeve 

të paushallit gjyqësor shumën prej 20,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave, po ashtu 

secili veç e veç shumën prej 30,00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

I dëmtuari: E.B:, nga Prizreni, rruga “........” nr....., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontestin e rregullt civil. 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1547-

1/2021 të datës 14.09.2021,  kundër të akuzuarve I.B., dhe I.B.,, të dy nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale mospërfillja e gjykatës nga neni 393 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare deklaron: me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve, është dëshmuar dhe vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të 

aktakuzës, është konstatuar drejtë. Po ashtu, në provat në të cilat ishte e bazuar aktakuza u 

dëshmuan se ishin prova të besueshme. Andaj, i propozoi gjyqtarit gjykues që pas vlerësimit dhe 

analizimit të merr vendim meritor sipas ligjit. 

 

Përfaq. i të dëmtuarit E.B.,– av.A.A.,, në fjalën përfundimtare deklaroi: meqenëse nga 

ana e të akuzuarve nuk është përfill dhe nuk është respektuar aktvendimi i kësaj gjykate që ka të 

bëjë me dhënien e urdhrit për mbrojtje nga ana e të akuzuarve, si dhe me qëllim që të arrihet 

qëllimi i dënimit bazuar në nenin 38 të KPRK-së, si dhe që të plotësohet kërkesa e shoqërisë që 

në të ardhmen të mos përsëriten veprime të tilla të kundërligjshme, kërkoj nga gjykata që këtu të 

akuzuarve të ua shqiptoj dënimin konform dispozitave të KPRK-së.  
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Gjithashtu në cilësi të palës së dëmtuar, parashtrojmë kërkesën pasuroro – juridike, për 

të cilën lartësi do të sqarohemi në kontest të rregullt civil. 

 

I dëmtuari – dëshmitari E.B., , në fjalën përfundimtare deklaroi: në tërësi e përkrahi fjalën 

përfundimtare të Prokurorit të Shtetit si dhe të përfaq. tim, dhe për momentin nuk kam tjetër çka 

të shtoj. 

 

I akuzuari I.B., në fjalën përfundimtare deklaroi: unë në rend të parë i falënderohem 

gjyqtarit gjykues si dhe gjykatës si institucion për kohën që kanë pasur dhe kanë të merren me 

këtë çështje penale. Unë jam qytetar i ndershëm i kësaj shoqërie, më vjen keq që ka ardhur deri 

te kjo, për rastin e ndodhur unë jam hasur në moment dhe kohë të gabuar në vend të gabuar. Po 

ashtu, dua të arsyetoj se në seancat e kaluara nuk kam qenë i pranishëm, për arsye se unë jam me 

punë të përkohshme në Gjermani, ku punoj si fizioterapeut, andaj për shkak të pandemisë globale 

e kam pasur të pamundur të paraqitem më herët në gjykatë. Pendohem për veprimet e mia, i 

kërkoj falje këtu të dëmtuarit, unë jam person familjar, jam baba i një fëmije 16 muajsh, dhe 

konsideroj se të cekurat më lartë si dhe rrethanat e mia personale që kjo është hera e parë që kam 

ra ndesh me ligjin dhe premtimin tim që në të ardhmen do të jem më i kujdesshëm dhe do të 

përmbahem nga këto veprime, të gjitha këto rrethana i propozoj gjykatës që t’i merr si rrethana 

lehtësuese me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit I.B.,– av.N.M.,, në fjalën e tij përfundimtare deklaroi: jam i 

vetëdijshëm për  veprimet e të mbrojturit tim, por duke pasur parasysh faktet dhe rrethanat se i 

njëjti ka pranuar veprën penale për të cilën akuzohet, kërkoj nga gjykata që me rastin e marrjes 

së vendimit  mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, të ketë parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të 

mbrojturit tim dhe këtë ta marrë si rrethanë lehtësuese me rastin e marrjes së vendimit, mbi llojin 

dhe lartësinë e dënimit, konsideroj se me një dënim me gjobë apo edhe me vërejtje, do të arrihet 

qëllimi i shqiptimit të dënimit.  

 

I akuzuari I.B., në fjalën përfundimtare deklaroi: e mbështes në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim av.N.M.,, të njëjtën e përkrahi në tërësi, shprehi pendim të thellë 

për veprën që e kam kryer, për nga mosha që e kam arritur kjo është hera e parë që kam ra ndesh 

me ligjin, kërkoj nga gjykata që të thënat e lartë cekura, gjykata gjatë marrjes së vendimit të ketë 

parasysh mbi llojin dhe lartësinë e dënimit. 

        

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Me datë 28.07.2021, rreth orës 14:00, në Prizren në rrugën “........” nr. ..., saktësisht në 

shtëpinë e tyre të përbashkët familjare, të pandehurit me dashje dhe në bashkëveprim nuk u 

binden vendimit të Gjykatës Themelore në Prizren, me numër C.nr. 1360/21, të datës 14.07.2021, 

në atë mënyrë deri sa të pandehurit kanë qenë në pjesën e tyre të shtëpisë, saktësisht në teracën 

e shtëpisë, në momentin kur i dëmtuari E.B., është kthyer nga puna për në shtëpi, të pandehurit 

e ofendojnë të dëmtuarin me fjalët: “P... jedna, j.....majku, ugji unutra, inaqe si najebao”, me të 

cilat veprime të pandehurit në bashkëveprim nuk i binden vendimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren me numër C.nr. 1360/21 të datës 14.07.2021. 

 

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

akuzuarve të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë për veprat penale, 

për shkak të cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti 

se ekziston ndonjë provë e papranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se të akuzuarit 

kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprat penale të cilat ju vihen në barrë e 
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që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe 

prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë për të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar 

me të gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarve  është bërë në pajtim me neni 248 të KPP dhse faktet që përmban aktakuza, në 

veprimet e të akuzuarve  formohen të gjitha elementet e veprës penale mospërfillja e gjykatës 

nga neni 393 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, për këtë gjykata të akuzuarit i shpalli fajtorë 

dhe shqiptoi dënimin me gjobë ndaj secilit veç e veç në shumë prej 400 (katërqind) euro, 

paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo juridike. 

 

 Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, e që si rrethanë lehtësuese është marrë 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve, sjellja korrekte e tyre pas kryerjes së veprës penale, 

janë persona familjarë, pendimi i thellë i tyre, gjer më tani të pa gjykuar, çka nënkupton se nuk 

kanë ardhur ndesh me rregullat pozitive, në kuptim të dispozitave të nenit 74 gjykata vlerësoi 

rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarve, moshën e të akuzuarve, bashkëpunimin e 

përgjithshëm të të akuzuarve me gjykatën, pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, shprehjen 

e keqardhjes së të akuzuarve për veprat penale të shkaktuara, si dhe sjelljen korrekte të tyre gjatë 

shqyrtimit dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata ia shqiptoi dënimin me gjobë secilit 

veç e veç, për shkak të veprës penale mospërfillja e gjykatës nga neni 393 par.1 e lidhur me nenin 

31 të KPRK-ës,  duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të tyre 

dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm 

dhe të përmbahen nga veprimet e tilla.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPK-

së. 

 

Vendimi për kompensimin  e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par.3 

nënpar.1 të Ligjit nr.05/L-036. 

  

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:204830, më datë 25.05.2022 

  

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Teuta Kabashi                                                                                                      Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


