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Numri i lëndës: 2022:189869 

Datë: 28.10.2022 

Numri i dokumentit:     03584030 

 

  

P.nr.1012/2022 

  

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Fatmir Krasniqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fatime Bajraktari, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit L.K., nga Prizreni, me mbrojtesin e tije av.V.H., nga 

Prishtina, për shkak të veprave penale kanosje nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KP-së, vepra 

penale sulmi nga neni 184 par.3 nenpar.3.1 te KP-se, dhe vepra penale e detyrimit nga neni 328 

par.1 te KP-se, duke vendosur sipas aktakuzës të  Prokurorisë Themelore te shtetit në Prizren 

PP/II.nr.1770-4/2022 të datës 28.09.2022, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit fillestar 

gjyqësor, në prezencën e Prokurorit Themelor të Shtetit ne Prizren, Naim Gashi, te akuzuarit, me 

datë 05.10.2022, morri dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

        L.K.,, nga i ati ........, dhe e ëma ........, e vajzerise ........,, i lindur më datën ........,, në Prizren, 

ku edhe tani jeton, rr. “........, pnr, ka të kryer shkollen e mesme, i pamartuar, kamarier, i gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës, me nr.pers.letnj. ........,, 

   

                                                        ËSHTË    FAJTOR 

 

I. Nga muaji Maj 2022 e në vazhdimësi deri më datë 14.09.2022, në rrugën e ‘’U........’ në Prizren, 

seriozisht e kanos personin tjetër të dëmtuarën E.M.,, viktimë e ndjeshme për shkak të raporteve 

që kanë pasur, në atë mënyrë që i drejtohem me fjalë se do ta privojë nga jeta ose se do t’i 

shkaktojë lëndim të rëndë trupor, në atë mënyrë që pasi që e dëmtuara dhe i pandehuri kishin 

qenë në lidhje dashurie, ku fillimisht raportet midis tyre kishin qenë të mira, e ndërkohë si pasojë 

e xhelozisë nga ana e të pandehurit raportet iu kishin keqësuar, e si rrjedhojë i pandehuri herë 

pas here të dëmtuarës iu kishte drejtuar me fjalët kanosëse ‘’ ti lyp met vra met myt krejt, mos e 

luj gjynahin se pot vi po ta nali frymën, mos m’shti me ardh met rreh grushta, me ç’rast me këto 

veprime tek e dëmtuara ka  shkaktuar  frikë, ankth dhe pasiguri.   
 

- me këto veprime ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me 

paragrafin 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Kodi Nr.06/L-074.  

 

II. Në muajin Qershor 2022 në lokalin ‘........,, ‘........, në Prizren me dashje përdor forcën ndaj të 

dëmtuarës, të dashurës së tij  E.M.,, viktimë e ndjeshme për shkak të raportit që kanë pasur, në 

atë mënyrë që pasi që e dëmtuara dhe i pandehuri kishin qenë në lidhje dashurie, ku fillimisht 
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raportet midis tyre kishin qenë të mira, e ndërkohë si pasojë e xhelozisë nga ana e të pandehurit 

raportet iu kishin keqësuar, ditën kritike kur e dëmtuara i tregon të pandehurit që ka aplikuar në 

Fakultetin Ekonomik në Prishtinë dhe se dëshiron ta ndërpres lidhjen me të, i njëjti i revoltuar e 

godet me shuplakë në fytyrë të dëmtuarën, por nuk i shkakton lëndime trupore.  

-me këto veprime ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par.3 pika3.1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, Kodi Nr.06/L-074. 

 
 
III. Në muajin Korrik 2022, në Prizren, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete, përdor 

forcën apo kanosjen serioze për të detyruar personin tjetër të dëmtuarën E.M., që të kryej një 

veprim në dëm të pasurisë së saj, në atë mënyrë që pasi që e dëmtuara dhe i pandehuri kishin 

qenë në lidhje dashurie, i pandehuri kërkon nga e njëjta që të marr kredi në shumen prej 900 

(nëntë qind) €, meqë i njëjti kishte borxhe dhe vet nuk kishte mundësi ti paguante, ku pas 

aplikimit në bankë e njëjta ia ka marr  891 (tetë qind e nëntëdhjetë e një) €, të cilat ia ka dhënë 

menjëherë të pandehurit, kështu i ka shkaktuar të njëjtës dëm material.  

 
-me këto veprime ka kryer veprën penale Detyrimi nga neni 328 par.1 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, Kodi Nr.06/L-074. 

 

         Andaj gjykata në kuptim të nenit të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70,71,72 të 

KP-dhe nenit 181 par.4, 184 par.3 nenpar.3.1, 328 par.1 KP-së, dhe nenit 365 të KPP-së, të 

akuzuarit i shqipton: 

                                           
               DËNIM ME BURGIM 

 

      1.Si ne dispozitivin nen 1 te kesaj aktakuze në kohëzgjatje prej 7 /shtate/ muajve. 

 

                                                          DËNIM ME GJOBË 
 

2. Si ne disopozitivin nen 2 te kesaj aktakuze në shumën prej 400 € (katerqind) euro, të 

cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, e nëse denimi me gjobe nuk ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet 

me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me njëzetë  20 euro gjobë, respektivisht 

20 njezete ditë burgim,   

 

                                                          DËNIM ME GJOBË 
 

3. Si ne disopozitivin nen 3 te kesaj aktakuze në shumën prej 300 € (treqind) euro, të 

cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, e nëse denimi me gjobe nuk ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet 

me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me njëzetë  20 euro gjobë, respektivisht 

15 njezete ditë burgim, dhe   

                
DËNIM ME BURGIM 

 

      Si ne dispozitivin nen 3 te kesaj aktakuze në kohëzgjatje prej 7 /shtate/ muajve. 

  

   Gjykata ne kuptim te nenit 76 par.1 e 2 nenpar.2.2 dhe 2.4 te KP-se, te akuzuarit i shqipton 

denimmn unik me gjobe ne shumen prej 700,00 /shtateqind/ euro, dhe denimin me burgim ne 

kohezgjatje prej 13 /trembedhjete/ muajve, ne te cilin denim do te llogaritet edhe koha e kaluar 
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ne masen e paraburgimit nga dt.15.09.2022 e deri me dt.05.10.2022, ne te cilen shuma te denimit 

me gjobe dhe me burgim do te ekzekutohen ne afatin ligjor prej 15 diteve pas plotefuqishmerise 

se ketije aktgjykimi, ne rast te mospageses se denimit me gjobe, i njejti denim me gjobe do te 

zevendsohet ne denim me burgimi, ku per qdo 20 euro llogaritet 1 dite burgim respektivisht 35 

dite burgim  

  

    I akuzuari obligohet të paguaj shpenzimet e procedurës penale sado të bëhen ato në 

bazë të llogorise se gjykatës, në emër te paushallit gjyqësor të paguaj shumen prej 30 €, në emër 

të kompenzimit për viktimat e krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditesh nga 

dita e plotfuqishmerise se këtij aktgjykimi nën kërcënim të akzektumit të dhunshëm 

 

E demtuara E. S.M., nga Prizreni rr. ........,, per realizimin e kerkeses pasurore juridike 

udhezohet ne kontest te rregullt civilo-juridik. 

             

                                                 A r s y e t i m 

 

        Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.1770-4/22 të datës 28.09.2022, kundër të akuzuarit L.K., nga Prizreni, për shkak të 

veprave penale penale kanosje nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KP-së, vepra penale sulmi 

nga neni 184 par.3 nenpar.3.1 te KP-se, dhe vepra penale e detyrimit nga neni 328 par.1 te KP-

se, 

 

Gjykata ne shqyrtim fillestar ka vertetuar  gjendjen e ketille faktike nga pranimi i fajesise 

nga ana e te akuzuarit i cili vullnetarisht e ka pranuar fajsin, per shkak te se ciles gjykata fare 

nuk ka administruar provat. Sipas detyres zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonje prove e pa 

pranueshme, gjithashtu gjykata ne teresi ka verteuar se te akuzuari ka kuptuar natyren dhe pasojat 

e pranimit te fajit per vepren penale e cila iu vihet ne bare, e qe pranimi i fajit eshte bere ne 

menyre vullnetare dhe pa kushtezime, duke u mbeshtetur ne fakte dhe prova materiale te cilat 

jane paraqitur ne aktakuze, per te cilat i akuzuari ka qene i njoftuar me te gjitha provat materiale. 

Gjykata ka ardhe ne perfundim  se pranimi i fajesise nga ana e te akuzuarit eshte bere ne pajtim 

me nenin 248 par.1 e 2 nenpar.1.1, 1.2 e 1.3 te KPPK-se, dhe faktet qe permban aktakuza, ne 

veprimet e te akuzuarit formohen te gjitha elementet e veprave penale kanosje nga neni 181 par.4 

lidhur me par.2 të KP-së, vepra penale sulmi nga neni 184 par.3 nenpar.3.1 te KP-se, dhe vepra 

penale e detyrimit nga neni 328 par.1 te KP-se, dhe per kete gjykata te akuzuarin e shpalli fajtor 

dhe i shqiptoi denimin me gjobe dhe burgim  si te merituar, paraprakisht duke e vertetuar 

pergjegjesine e tije penalo-juridike.  

                   
  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të KPK, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethane  rënduese 

gjykata mori se veprat e kesaj natyre jane te shpeshta, dhe kane per qellim te demtuares viktime 

e ndijeshme duke iu kanosur seriozisht se me vra dhe do ti shkaktoje lendim trupor, duke ia 

rrezikuar te drejten fundamentale te jetes dhe trupit, andaj qellimi eshte preventiva-parandalimi 

i te njejtave, vepra penale, egziston dashja si element i kryerjes se vepres penale, ne kuptim te 

dispozitave te nenit 70,71,72 par.1 p.1.3 te KP-se, gjykata mori per baze edhe faktin qe i akuzari 

ka bashkpunuar me gjykaten, bashkpunimi i tije ka qene vullnetar ne hetimin dhe ndjkejn penale,  

i akuzuari ka pasur sjellje korrekte para gjykates, ne nje forme i penduar per kete vepra penale 

te kryer,  publikisht i kerkon falje te demtuares, motivi i kryerjes se veprave penale ka qene 

xhelozia per dashurine qe e ka pas ndaj te demtuares është relativisht i ri në moshë, ia ka 

kompenzuar-paguar borxhin e te hollave te demtuares te ciles ia ka shkaktuar me vepren penale 

te detyrimit, premtimin se ne te ardhmen asnjehere me nuk do ta shqetesoj te demtuaren dhe as 
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nuk do te kryej vepra te ketilla penale, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata e shpalli fajtor dhe 

te njejtit i shqiptoj dënimin duke i vertetuar denimet si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke 

menduar se masa sankcionuese i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij, dhe se me këto dënime 

do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen i akuzuari te jete me i kujdesshem dhe të 

përmbahet nga veprimet e tilla te karakterit juridiko-penal, me bindje se këto dënime janë 

proporcionale me peshën e veprave penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor. 

            

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

450 dhe 453 par. 3 të KPPK-së. 

 

       Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 

39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

                                      

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1012/22 të datës 05.10.2022 

 

Sekreteare Juridike                                                                    Gjyqtari  

Fatime Bajraktari                                  Fatmir Krasniqi 

 

 

   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. 


