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Numri i lëndës: 2019:079180 

Datë: 26.11.2019 

Numri i dokumentit:     00677866 

P.nr.314/19 
  

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja Shpresa 
Emra me sekretaren juridike Birsen Shoshani, në lëndën penale kundër të akuzuarve F. M. dhe 
C. M., që të dy nga M., për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të kanosjes nga 
neni 185 par.1 lidhur me nenin 31 KP-së, duke vendosur sipas Aktakuzës të Prokurorisë 
Themelore në Prizren, PP/II.nr.3250-5/18 e dt. 12.03.2019,  në shqyrtimin gjyqësor  në 
prezencë të  Prokurorit të shtetit –Departamenti i përgjithshëm në Prizren, Fatos Ajvazi, të 
dëmtuarit E. M. dhe të përf. të autorizuar të tij av. H. K., të akuzuarve C. M. e F. M. dhe 
mbrojtësit të akuzuarit av. D. B., me datë 21.11.2019, mori këtë:  

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 Ndaj të pandehurve 
 

I. F. M., nga i ati A., dhe e ëma H., i lindur me .... në M., ku edhe banon, ka të kryer 
shkollën fillore, i gjendjes së mirë ekonomike, tregtar,  i nacionalitetit turk, shtetas i Republikës 
së Kosovës, me nr. të letër njoftimit ..... 
 

II. C. M., nga i ati F. dhe e ëma I., i lindur me datë ...., në M., ku edhe banon, ka të kryer 
shkollën fillore, i martuar, punëtor, i gjendjes së mirë ekonomike i nacionalitetit turk, shtetas i 
Republikës së Kosovës , me nr. të letër njoftimit .... 
 
 

JANË FAJTOR 
 

 Se me datë 07.12.2018, rreth orës 09,45 minuta, për shkak të mosmarrëveshjeve 
pronësore të më hershme në mes veti, në bashkëpunim dhe koordinim të veprimeve në mes 
veti, ditën kritike ishin duke e hapur pusin në pronën e cila është objekt i mosmarrëveshjeve, 
paraqitet i dëmtuari E. M. i cili kërkon që t’ i ndalin  punët, ku i akuzuari i parë  F. M. e kanos 
seriozisht me fjalët “hup prej këtuhit mos të shohim këtu”, ndërsa i akuzuari i dytë C. M. më 
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pas e kanos seriozisht me fjalët “ largohu prej ktuhit se do ta këpus kokën me shati”, me ç’ rast 
tek i dëmtuari shkakton frikë dhe ankth se do  t’ i ndodh diçka e keqe.  
 

Me këtë  në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të kanosjes, nga neni 185 par. 1 
lidhur me nenin 31  të KP. 
 

Gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 41, 42, 46, 74, 80 dhe nenit 185 paragrafi 1 lidhur 
me nenin 31  të KP-së, të akuzuarit i gjykon dhe ua shqipton: 

 
 

DËNIMIN ME GJOBË 
 

Të akuzuarit F. M. në lartësi prej 250 (dyqindë e pesëdhjetë) €, të cilin dënim i 
pandehuri duhet ta paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 
 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 

zëvendësoj të akuzuarit, me dënim me burgim duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me 12 (dymbëdhjetë) ditë burgim.  

 
Të akuzuarit C. M. në lartësi prej 250 (dyqindëpesëdhjetë) €, të cilin dënim i pandehuri 

duhet ta paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 
 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 

zëvendësoj të akuzuarit me dënim me burgim duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me 12 (dymbëdhjetë) ditë burgim.  

 
 I dëmtuari E. M., për realizimin e kërkesës pasurore juridike  udhëzohet në kontest të 
rregullt civil juridik.  
 
 Obligohen të  akuzuarit të paguajnë shpenzimet procedurale sipas llogarisë së kësaj 
gjykate secili veç e veç për paushallin gjyqësor në shumë me nga  20€ dhe në emër të Fondit 
për kompensim të viktimave shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 
 

A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë PP/II.nr.3250-5/18 e dt. 
12.03.2019, ndaj të pandehurve F. M. dhe C. M. që të dy nga M.,  për shkak se në  bashkëkryerje 
kanë kryer veprën  penale  të kanosjes, nga neni 185 par. 1 të KP  lidhur me nenin 31 të KP –ës 
me propozim për shqiptim të urdhërit ndëshkimor  në kuptim të nenit 493 par.1 të KPP. 

 
 Gjykata duke vepruar sipas propozimit të Prokurorisë së shtetit ka aprovuar këtë  

propozim dhe ka lëshuar Urdhër ndëshkimor për të akuzuarit të cilën të njëjtin e kanë 
kundërshtuar në afatin ligjor. Pas kësaj gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor ku të akuzuarit 
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në fillim të shqyrtimit kanë pranuar fajësinë andaj gjykata nuk ka administruar provat dhe ka 
aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve.  

 
 Në fjalën përfundimtare Prokurori shtetit ka deklaruar: duke marrë parasysh që  të 

akuzuarit kanë pranuar fajësinë edhe këtë e kanë bërë vullnetarisht, pa presion edhe në 
prezencë të mbrojtësit e po ashtu pranimi mi fajësisë  gjen mbështetje edhe në provat të cilat 
janë bashkangjitur aktit akuzues mbi bazën e të cilave edhe rrjedh dyshimi i bazuar mirë se të 
njëjtit kanë kryer veprën penale për të cilën ngarkohen, andaj i propozoj gjykatës që të njëjtit 
t’ i shpallë fajtor dhe t’ i dënoj sipas ligjit. 

 
Av. i të dëmtuarit  në fjalën përfundimtare  H. K. ka deklaruar : përkrahim fjalën 

përfundimtare të Prokurorit të lëndës duke shpresuar në të ardhmen  të akuzuarit do të 
përmbahen  prej kanosjeve të tilla. 

 
I dëmtuari E.  M. në fjalën përfundimtare  ka deklaruar; i bashkangjitet fjalëve të 

përfaqësuesit të autorizuar të tij , i bashkangjitet ndjekjes penale si dhe do të kërkoj kompensim 
pasuror. 

 
Në fjalën përfundimtare mbrojtësja e të akuzuarit të parë F. M. av. D. B. ka deklaruar;   

duke patur parasysh se i mbrojturi i saj me vullnet të plotë dhe  pa presion ka pranuar fajësinë 
për veprën penale e cila i vihet në barrë ka kërkuar që gjykata ta merr parasysh këtë rrethanë 
lehtësuese rreth sanksionit penal. Këtu i akuzuari njashtu ka filluar të përmbush obligimin në 
procedurë përmbarimore ndaj këtu të dëmtuarit andaj  theksoj se është mjaft i dëmtuar në të 
gjitha aspektet.  

 
I akuzuari F. M. në fjalën përfundimtare  ka deklaruar; i bashkangjitet fjalës 

përfundimtare  të mbrojtëses së tij dhe e ka lutur gjykatën që  t’ i jep një dënim i cili do të jetë 
më i përshtatshëm për të, i vjen keq që e gjitha kjo po ndodh , ata janë familjar dhe  do të  
mundohet që në të ardhmen mos të ndodh diçka e ngjashme. 
 

I akuzuari C. M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar;  se  ai vullnetarisht e ka pranuar 
fajësinë   është i gatshëm që t’ i përballoj pasojat,  i vjen keq që e gjitha kjo po ndodh , ata janë 
familjar dhe  do të  mundohet që në të ardhmen mos të ndodh diçka e ngjashme. 
 

Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 
KPP-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave.     
    
    Gjykata në shqyrtimin ka vërtetuar këtë gjendje faktike;  

 
 Se me datë 07.12.2018, rreth orës 09,45 minuta, të akuzuarit F. M. dhe C. M. për shkak 
të mosmarrëveshjeve pronësore të më hershme në mes veti, në bashkëpunim dhe koordinim 
të veprimeve në mes veti, ditën kritike ishin duke e hapur pusin në pronën e cila është objekt i 
mosmarrëveshjeve, paraqitet i dëmtuari E. M. i cili kërkon që t’ i ndalin  punët, ku i akuzuari i 
parë  F. M. e kanos seriozisht me fjalët “hup prej këtuhit mos të shohim këtu”, ndërsa i akuzuari 
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i dytë C. M. më pas e kanos seriozisht me fjalët “ largohu prej ktuhit se do ta këpus kokën me 
shati”, me ç’ rast tek i dëmtuari shkakton frikë dhe ankth se do  t’ i ndodh diçka e keqe.  
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarve të cilët  në shqyrtimin  gjyqësor vullnetarisht kanë pranuar fajësinë për veprën 
penale për të cilën akuzohen, për shkak 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, në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajësisë është bërë 
në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzime. Pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova 
materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë të njoftuar me kohë 
me të gjitha provat materiale.  

 
Gjykata erdhi në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPP-së dhe faktet që përmban aktakuza, ku në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e veprës penale kanosje nga neni 185 par. 1 lidhur me nenin 31 
të KP-së, ku për këtë gjykata të akuzuarit i shpalli fajtor dhe ua shqiptoi   secilit dënimin me 
gjobë  në shumë prej 250 euro.    

 
  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit. 
 

Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 
rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si rrethana tejet 
lehtësuese ka konsideruar: pranimin e fajësisë nga të pandehurit  të cilët  në shqyrtim   kanë 
deklaruar është e vërtet që ka ndodhur rasti,  u  vjen keq që ka ndodhur rasti, i premtojë 
gjykatës që nuk do të ndodh më në të ardhmen. 

 
Andaj duke u bazuar në këto rrethana, gjykata të akuzuarve u shqiptoi sanksionin penal 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke konsideruar se sanksioni i shqiptuar i përgjigjet 
shkallës së përgjegjësisë penalo juridike të tyre dhe se me këtë sanksion do të arrihet qëllimi 
preventiv i dënimit që në të ardhmen të jenë më të i kujdesshëm dhe të përmbahen nga 
veprimet e tilla.  

 
Vendimi mbi kërkesën pronësore juridike është marrë në kuptim të dispozitave të nenit 

463 paragrafi 1 dhe 3 të KPP-së.  
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 450, 

451 dhe 453 të KPP-së. 
 
Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 

39 par.3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
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             Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

         GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.314/19 e dt.21.11.2019 
2019:079180, 26.11.2019 

  
G j y q t a r i 

 
                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shpresa  Emra 
 

 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


