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Numri i lëndës: 2019:216960 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00788067 

 

                                                                                                                     P.nr. 330/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit V. R. P. nga Prizreni, rr. “A. P.” nr. .., për  

shkak të vepres penale Kanosje nga neni 181par.1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të 

PTH në Prizren PP.II.nr. 1682-1/19 të dt. 27.09.2019, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur  me dt. 

27.01.2020, në prezencë të PSH Besim Susuri, të akuzuarit dhe mbrojtesit te tij Av. E. G.  

muarrë dhe publikisht shpalli,ndërsa me daten 28.01.2020 përpiloi  ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari V. P., nga i ati R., e ëma F. , e vajzëris M. , i  lindur me dt.29.04.1993, ka të 

kryer  shkollën e mesme, i gjendjes jo të mirë ekonomike, puntor , me vendbanim ne Prizren rr.” 

A. P.” nr. .., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Me datë  27.07.2019, rrethë orës 20:25 minuta, në fshatin S. K.K Suharekë, seriozisht e 

kanos me fjalë se do të shkaktoj ndonjë të keqe me qellim të frikësimit ose shkaktimit të ankthit 

të dëmtuaren –të fejuarën I. A., në atë mënyre që pas një mosmarrëveshje paraprake për shkak 

se i pandehuri ka kërkuar ta dërgon në hotel dhe pasi që e dëmtuara nuk ka pranuar i pandehuri 

e kanos të dëmtuarën me fjalët   “ kam me të lidhë zhag e kam me të ngre zhag si macë nuk me 

njeh qfarë psikopati jam “ me të cilat veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

 

Këso dore ka kryer  veprën penale,  kanosje nga neni 181 par. 1 të KP-së. 

Gjykata në kuptim të nenit 38,39,40,43,69,70 si dhe nenit 181 par.1 të KP, të akuzuarit, 

ia shqipton: 

DENIMIN ME GJOBË 
 

Të akuzuarit V. P. ia shqipton denimin me gjobë në shumë prej 100 € (njëqind Euro), 

të cilin denim i akuzuari  duhet të paguaj në afat prej 15 ditesh  pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi, poqëse denimi me gjobë nuk mund të realizohet as detyrimisht, i njëjti do të  

zëvendësohet me denim burgimi prej 5 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burg, konform nenit 43 paragrafi 3 te KP. 
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Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €, dhe taksen per kompenzimin e viktimave te krimit ne shumen prej 30 

€,  pas plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara I. A. , për realizimin e kërkesës  pasuroro juridike udhëzohet  në kontest të 

rregullt  civil. 

A r s y e t i m 
 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.1682-1/19 të dt. 27.09.2019, ka akuzuar  V. R. P. 

për  shkak të vepres penale Kanosje nga neni 181 par.1 të KP, aktakuzën të cilen gjatë seances 

gjyqësore prej fillimit gjerë në mbarimin e saj e ka përfaqësuar PSH Besim Susuri, i  cili  në tërsi 

ngel si në aktakuzë, me kërkesë që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Mbrojtesi Av. E. G. deklaron se nga deklarimet e të mbrojturit në thelbin e saj shifet 

pranimi i fajësise mirëpo saj për këtë vepres se kanosjes jo ehd te dhunes ne familje, ngase i njeti 

asnjehre nuk ka jetuar në një shtepi me të ose në një kulm, apo të kenë bashkëjetuar, janë fejuar 

sipas traditeve dhe janë martuar vetëm me letra pë rregullimin e dokumentave nga se nuk kanë 

bërë sipas traditave ndonjë martesë që e njëjta të vjen deri tek bashkëshorti. Në këto rrethana i 

propozoj gjykates por edhe Prokurorit që ta vleresoj sinqiritetin e të mbrojturit tim dhe të bëjë 

ricilësimin dhe të shkoj drejtë për drejtë në pranimin e fajësise. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 27.01.2020 dhe në vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit, ka vërtetuar këtë gjendje faktike si në dispozitiv. 

  

Ketë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lëndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjes që përmban 

aktakuza, siq janë, procesi mbi marrjen e deklarates se te pandehurit te dhene me date 

29.07.2019, deklaraten e te demtuares me date 27.07.2019, raporti i oficerit me nr. te rastit 2019-

GB-..., te dates 27.07.2019, si dhe te dhenat e tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës si provë 

materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tërsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis është bërë në menyrë 

vullnetare i vetëdijshëm dhe në përputhje me nenin 248  nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat 

dhe kushtet për hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurës penale si dhe nenit 253 te KPP. 

Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin 

e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale Kanosje nga neni 181 par. 

1 të KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  denimin siqë është 

cek në aktgjykim. 

 

Gjykata gjatë marrjes së vendimit  mbi dënimin ka vlerësuar të gjitha rrethanat në kuptim 

të nenit 69 dhe 70 të KP. 
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Gjykata si rrethanë letësuese pati parasysh se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt ndaj 

gjykatës, pranimin në tërsi të veprës se kryer, është penduar për veprën e kryer,  kurse rrethanë 

posaqërisht  rënduese nuk gjeti. 

 

 Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike u muarr në kuptim të nenit 463 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par. 1 të KPP. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

 

 GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

   Departamenti i përgjithshëm  

                                    P.nr. 330/19 të dt. 27.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, 

në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


