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Numri i lëndës: 2021:289945 

Datë: 28.10.2022 

Numri i dokumentit:     03584211 

 

 

                           P.nr. 1427/2021   
 

  NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN – Departamenti i pergjithshem Penal, 

gjyqtari i vetem gjykues Fatmir Krasniqi me sekretaren juridike Fatime Bajraktari, në lëndën 

penale kundër të akuzuares L.H., nga fsh........-Has, Komuna e Prizrenit, me mbrojtesin e saj 

av.B.K., nga Prizreni, për shkak të vepres penale kanosje nga neni 181 par.1 të KP-së, sipas 

aktakuzes së Prokurorise Themelore te shtetit në Prizren PP.nr.1345-4/2021 të dt.23.12.2021, 

pas mbajtjes së seancës kryesore publike gjyqesore, në prezencën e Prokurorit  Themelor te 

shtetit në Prizren Elfete Purrova, të akuzuares, e mbrojtesit te saj, me datë 10.10.2022, mori dhe 

shpalli publikisht këtë: 

A K T G J Y K I M 
 
 

  E akuzuara L.H.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, e lindur më dt. ........në 

fsh. ........, tani me banim ne fsh. ........-Has, Komuna e Prizrenit, e martuar nene e 3 femijeve, ka 

të kryer shkollen fillore, amvise, eshte e gjendjes se dobet ekonomike, shqiptare, shtetase e R. së 

Kosoves, me nr.pers. ......... 

 

ËSHTË  FAJTORE 
 

Se me datë 30.04.2021 rreth orës 09:40 min, në fshatin ........, Has,  seriozisht i kanoset 

personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose 

shkaktimit të ankthit – të dëmtuarës J.I.,– kunatës së saj, në atë mënyrë që për shkak të problemeve 

të vazhdueshme që kanë mes vete, ditën kritike deri sa e dëmtuara ishte në kopshtin e saj duke punuar, 

e njëjta i kanoset me fjalët “ka me ti mbyt fëmijët, sen stë kam ba çka kam me të ba” me ç’rast me 

këto veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar ankth dhe frikë si dhe ia ka rrezikuar sigurinë personale të 

saj dhe fëmijëve të saj. 

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale të kanosjes, nga neni 181 paragr. 1 të KPRK-së. 

    

 Andaj, gjykata në bazë të nenit  4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 69, 70, 71, 72, e nenit 181 

par.1 te KP-es dhe 365 të KPPK-ës, te akuzuares i shqipton,   
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    D E N I M  M E  GJ O B E 

 

Ne shumen prej 200,00 /dyqind/ eurove, te cilen shume te denimit me gjobe e akuzuara 

eshte e obliguar qe ta paguaje ne afate prej 15 diteve pas plotefuqishmerise se ketije aktgjykimi, 

nese e akuzuara nuk e paguan denimin me gjobe edhe pas afatit te ekzekutimit nen kercnim, 

denimi i njejte me gjobe do te zevendsohet ne denim me burgim, duke i llogaritur per qdo 20,00 

euro 1 dite burgim, respektivisht 10 dite burgim.  

E akuzuara obligohet që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarise se gjykates, 

sado qe te jen ato, ndersa në emër të paushallit gjygjësor shumën prej 30,00 Euro, ne emer te 

kompenzimit per viktimat e krimit shumen prej 30,00 eurove, të gjitha këto ne afat prej 15 ditësh, 

prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

     A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Prizren, kesaj gjykate i ka parashtruar aktakuzen me PP.nr.1345-

4/2021 te dt.23.12.2021, kunder te akuzuares L.H., nga fsh.......-Has, Komuna e Prizrenit, për 

shkak të vepres penale kanosje nga neni 181 par.1 te KP-es. 

 Prokurori i Shtetit ne Prizren Elfete Purrova, ne fjalen e saje perfundimtare deklaron: ne 

teresi mbetem prane aktakuzes PP.nr.1345-4/21 e dt.23.12.21, ndaj te pandehures L.H., sepse 

pas administrimit dhe vleresimit te provave ne teresi eshte vertetuar gjendja faktike e pershkruar 

ne aktakuze, pra e njejta eshte fajtore per vepren penale te kanosjes nga neni 181 par.1 te KP-es, 

dhe propozoj qe per kekte veper penale te shpallet fajtore dhe te denohet sipas ligjit. 

E demtuara J.I., ne fjalen e saje perfundimtare deklaron: i bashkangjitem dhe mbeshtes 

prokuroren e shtetit, dhe deshiroj realizimin e kerkeses pasurore-juridike pra te drejten ne 

kompenzim material.  

Av.B.K., ne fjalen e tije perfundimtare deklaron: ne fillim deshiroj te ceki se aktakuza e 

prokuroris eshte e paqendrueshme sepse e njejta nuk mbeshtetet ne prova te sigurta materiale per 

te vertetuar konzumimin e kesaj vepre penale nga e akuzuara. Ne vazhdim gjithashtu theksoj se 

ne veprimet e te akuzuares nuk jane vertetue elementet qenesore tekesaj vepre penale – kanosje, 

sepse nuk ka prova te mjaftueshme qe e vertetojne kryerjen e kesaj vepre penale nga e akuzuara. 

Kjo vertetohet nga deklarata e dy deshmitareve D., e F.H., te cilat ne seancen e sotme kane 

deklaruar se ne asnje rast nuk e kane degjuar fjalet te cilat jane cek ne aktakuze, pra nga ky fakt 

vertetohet se e akuzuara nuk e ka kryer kete veper penale, mbeshtetja e aktakuzes vetem ne 

deklaraten e te demtuares nuk mund te mirret si prove ne te cilen mund te vertetohet kryerja e 

kesaj vepre penale, sepse ne vetem nje prove gjykata nuk mund ta mbeshtes aktgjykimin per 

vertetimin e kesaj aktakuze, e akuzuara eshte e vertet se ne vazhdimesi ka perjetuar ngjarjet e 

renda nga e demtuara, siç eshte p.sh, sulmi, per çka akuzohet edhe per vepren penale te lendimit 

te rende trupor, fjalet te kohepaskohshme qe e rendojne gjendjen shendetesore e emocionale te 

akuzuares e cila eshte shtatzën, e qe ne gjendje te rende psiqike e fizike sipas analizave te 

mjekeve e njejta eshte duke perjetuar edhe nje shendet jo te mire, andaj ne munges te provave 

konsideroj se gjykata te njejten duhet ta liroj nga pergjegjesia penale, dhe e njejta te shpallet e 

pafajshme per vepren penale ne fjale. 

  E akuzuara L.H., ne fjalen e saje perfundimtare deklaron: ne teresi e mbeshtes fjalen 

perfundimtare te mbrojtesit tim av.B., dhe per momentin nuk kam asgje tjeter çka te shtoj. 
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 Gjykata ne shqyrtimin kryesor i administroi te gjitha provat e nevojshme si teresi, dhe 

pas analizimit te seciles prove veç e veç, vertetoi kete gjendje faktike:  

Se me datë 30.04.2021 rreth orës 09:40 min, në fshatin ......., Has,  seriozisht i kanoset 

personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose 

shkaktimit të ankthit – të dëmtuarës J.I.,– kunatës së saj, në atë mënyrë që për shkak të problemeve 

të vazhdueshme që kanë mes vete, ditën kritike deri sa e dëmtuara ishte në kopshtin e saj duke punuar, 

e njëjta i kanoset me fjalët “ka me ti mbyt fëmijët, sen stë kam ba çka kam me të ba” me ç’rast me 

këto veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar ankth dhe frikë si dhe ia ka rrezikuar sigurinë personale të 

saj dhe fëmijëve të saj. 

 

Gjykata kete gjendje faktike e ka vertetuar edhe nga provat materiale, deklarata e dhene ne 

polici ne Prizren e te demtuares J.I., e dt.30.04.2021, deklarata e dhene ne polici ne Prizren e te 

dyshuares L.H., e dt.30.04.2021, deklarata e deshmitareve e dhene ne gjykaten themelore ne 

Prizren e dt.10.10.2022.   

Gjykata ne cilesin e deshmitarit e ka degjuar te demtuaren Judbina Ibra e cila deklaron: se 

diten kritike ne mengjes me dt.30.04.2021 ne fsh. .......-Has, ku edhe kam shtepin, iha ne bashqen 

e shtepis sime dhe aty me dy kunatat qe quhen D. E F.H., , isha duke e shikuar bashqen e shtepis, 

dhe per nje moment L. eshte zgjuar nga gjumi dhe  del nga shtepia e vet ne rruge se shtepit na 

ndajne vetem nje rruge dhe e njejta eshte afruar te rjeta – mrezha e telave rrethues te bashqes dhe 

mu ka drejtuar me fjalet: “kam me ti mbyt femijet, kurgje skam bo çka kam me bo”, menjehere 

ate dite qe te mos behet me e madhe e kam lajmeruar policin, keto fjale te L. i kan degjuar edhe 

kunatat e mia ngase te njejtat nuk kane qene me larg se 1 meter, edhepse me L. ne vazhdimesi 

edhe me heret kam pasur probleme ku e kam lajmeruar edhe dy here tjera policin, edhe  deri me 

sot vazhdimisht kemi mosmarreveshje.  

Gjykata ne cilesin e deshmitares e ka degjuar F.H:, e cila deklaron: se me L. dhe Judbinen 

jemi kunata te shtepis, diten kritike me dt.30.04.2021, une nuk kam qene aty afer kur L. eshte 

fjalosur me J. sepse kam qene tek oborri i shtepis sime sepse shtepit i kemi te ndara dhe na ndan 

vetem nje rruge dhe largesia e shtepive te J.dhe L. nga shtepia ime eshte afersisht larg 30 metra. 

Eshte e vertet se ate dite ne oborr kam degjuar zhurmen ngase kete zhurme e kam degjuar kurr 

J. ka qene ne oborrin e vet, kurse L. ne rruge e cila e ndan shtepin e saj me te J., edhepse fjalet e 

kesaj zhurme nuk jane degjuar se çka i ka thene njera tjetres, por kurr kam hyre mbrenda ne 

shtepin time i kam pare policet qe kane ardhur te keto te dyja kunatat.  

Gjykata ne cilesin e deshmitares e ka degjuar D.H., , e cila deklaron: sa me kjujtohen mua 

me dt.30.04.2021 une isha ne oborr te shtepis sime, kam degjuar zhurmen ne oborr  kur keto te 

dyja kunatat e mia jane fjalosur ne mes veti, une jam larguar dhe kam hyre mbrenda ne shtepi, 

shtepit e dy kunatave jane larg shtepis sime 50 metra, edhepse eshte e vertet se une shkova ne 

bashqe te J.per me i pa dredhezat, per nje moment kur ka filluar zhurma ne mes te L.dhe J. une 

nuk kam degjuar asgje dhe jam larguar menjehere ne drejtim te shtepis sime. Deshiroj te theksoj 

se une isha ne bashqen e J. se bashku me J., L.doli nga shtepia dhe erdhi ne drejtim te J. dhe filloi 

te fjaloset dhe duke bere zhurme e piskam une ika ne shtepin time dhe nuk i kam degjuar asnje 

fjale se çka i kane thene njera tjetres dhe eshte e vertet se per nje moment e kam pare policin kur 

kane ardhur.  

 

Gjykata i administroi te gjitha provat ne shkresat e lendes duke u bazuar ne deklaratat e 

lartecekura te te akuzuares dhe mbrojtesit te saj avokat, te demtuares, dhe deklaratat e 

deshmitareve.  
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Gjykata ka analizuar mbrojtjen e te akuzuares L.H.,, te njejtes edhe pse nuk e ka parnuar 

fajesine, deklerates mbrojtese te se njejtjes nuk ia fali besimin, pasi qe mbrojtja e saje dhe e 

avokatit te saj mbrojtes, ka per qellim qe ti shmanget pergjegjesise juridiko- penale, per vepren 

penale te kanosjes. Gjykata mbrojtjes se tille nuk ia fali besimin, sepse eshte ne kundershtim te 

plote me provat materiale, e ne veqanti me deshmite e – te demtuares J.I., dhe deshmitareve F. 

E D.H., si dhe shkresave e tjera si prova materiale bashkangjitur kesaj lende penale e te cilat u 

administruan gjate shqyrtimit gjyqesor.    

Nga arsyet e lartepermendura duke i administruar te gjitha provat materiale dhe ato personale 

gjate shqyrtimit gjyqesor, gjykata besimin ia fali deklerates se te demtuares J.I., dhe te 

deshmitareve, te cilat qe te trija  deklarojne se eshte e vertet se L. ka ardhur nga shtepia e saj ne 

drejtim te J: te telat rrethues, e cila ishte ne bahqen e shtepise se vete, si dhe pranojne se te njejtat 

si kunata L. dhe J. edhe me heret por edhe tani ne vazhdemsi kane probleme dhe mosmareveshje, 

nga te gjitha keto gjykata vertetoi se ne veprimet e te akuzuares formohen te gjitha elemnetet e 

vepres penale te kanosjes nga neni 181 par.1  te KP-s, te e akuzuara si elementi i kryerjes se 

vepres penale eshte dashja, andaj gjykata te akuzuaren e shpalli fajtor dhe i shqiptoi denimin e 

pershkruar si ne dispozitivin e ketij aktgjykimi, duke e vertetuar ne teresi pergjegjesine e saje 

penale-juridike, pasi qe nuk eshte gjetur asnje rrethane e cila e perjashton pergjegjesine e saje 

eventuale.    

Me rastin e caktimit te denimit  ndaj te akuzuarit gjykata vleresoi te gjitha rrethanat ne kuptim 

te nenit 69 te KP-se te cilat ndikojne ne llojin  dhe lartesine e denimit, duke mos gjetur si rrethane 

posaqerisht renduese, si rrethana lehtesuese, nen te cilat eshte kryer vepra penale nga ana e te 

akuzuares, se  motivi per kryerjen e kesaj vepre penale kanosja me fjale ndaj personit tjeter, fjale 

se do ti shkaktoj ndonje te keqe, te cilat fjale te e demtuara kane shkaktuar stres, ankth e pasiguri, 

kurse ne kuptim te nenit 70, 71, 72 gjykata morri per baze edhe faktin se e akuzuara ka 

bashkepunuar me gjykaten, bashkepunimi i saje ka qene vullnetar, ne hetimin dhe ndjekjen 

penale te kryeresve te veprave penale, gjate shqyrtimt gjyqesor ka pasur qendrim tejet korrekt,  

gjere me tani nuk ka qene e gjykuar, do te thote se nuk ra ne kundershtim me normat pozitive te 

shoqerise, sjellja e mire e saje pas kryerjes se vepres penale, amvise, e gjendjes se dobet 

materiale-ekonomike, andaj te akuzuaren gjykata e shpallli fajtore dhe i shiptoi denimin me 

gjobe si  ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, e cila mase sankcionuese eshte ne proporcion te plote 

me shkallen e pergjegjesise penale-juridike te te akuzuares, andaj kjo mase sankcionuese do te 

ndikoje te e akuzuara qe ne te ardhmen te jet me e kujdesshme dhe do te permbahet nga veprimet 

e tilla te karakterit juridiko-penal, dhe me kete edhe do te arrihet qellimi i denimit i parapare 

sipas dispozitave te KP-se, dhe se kjo mase sanksionuese te e akuzuara do te ndikoje ne 

risocilaizimin dhe permiresimin e saje ne rrethin familjar dhe ate shoqeror. 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata e bazoi ne kuptim te nenit 450, e 451 te KPPK-

se.  

Si u cek edhe më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                             Deparatamenti i pergjithshem penal  

          P.nr.1427/2021 të dt. 10.10.2022  

 

Sekretare Juridike                                                         Gjyqtari                 
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Fatime Bajraktari                       Fatmir Krasniqi  

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kunder ketij aktgykimi palet e pakenaqura kane te drejte ankese 

ne afat prej 15 diteve nga dita e marrjes se te njejtes, Gjykates se Apelit ne Prishtine nepermjet 

te kesaj gjykate. 

 

 

 


