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Numri i lëndës: 2020:174272 

Datë: 03.06.2021 

Numri i dokumentit:     01847904 

 

                                                                                         P.nr.421/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me praktikantin: 

Faton Kokollari, në lënden penale kundër të akuzuarit A. G. fsh. L., për  shkak të veprës  penale 

kanosje nga neni 181 par 2 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr.2345-11/20 të dt. 09.12.2020, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.25.05.2021, në 

prezencë të PSH Atnor Skoro, të akuzuarit, mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 

03.06.3021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I pandehuri A. G. i lindur më 11.01.1979, me numër ..........., i biri i Sh. G. dhe nënës Xh. 

G., me vendbanim në  L. i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, vozitës ka kryer shkollën 

fillore, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Se me dt.  02.11.2020  rreth orës 16,20 në Suharekë,  te stacioni i autobusave  në B.  ... 

ne aferi te marketit  “V. F.” i pandehuri  A. G. si rrejdhoj e mos marveshjes  qe kishte me te 

dëmtuarin B. G. i cili po drejtonte  autobusin ekompanis  G. T.  ne momentin kur ndalet per te 

bere   zbritjen dhe hypjen e udhëtarve i pandehuri i ofrohet te dëmtuarit  duke iu drejtuar me 

fjalët  “a te kam thene  mos e ndal ketu autobusin a e din se kam me te mby dhe te vras  ti nuk 

guxon dhe te mi ndalesh vijate  mija, oprej neser  kam me  të prit këtu” te cilat bejne  doze serioze 

të kanosjes  e qe  kan krijuar ndjenjën e frikës  ankthit  dhe pasuris  te i dëmtuari. 

 

Me keto veprime ka kryer vepren penale kanosje  nga neni  181 par. 2 te  KP. 

 

Andaj gjykata ne perputhje me nenin 81,82 dhe 181 par. 2 te  KP dhe nenit 365, 450 dhe 

463 te  KPP  te akuzuarit  i shqipton: 

 

    VEREJTJE  GJYQSORE 

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës  në emer te paushallit gjyqesor shumën 

prej  20 euro dhe taksën per kompenzim te viktimave të krimit  shumën prej 30 euro. 

 

I  dëmtuari B. G. udhëzohet ne kontest të rregullt  civil. 
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A r s y e t i m 

                                                                

PTH në Prizren  kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë PP/II.nr. 2345-11/20  të dt. 

09.12.2020,  kundër të akuzuarit A. G. nga fsh. N., për  shkak të veprës  penale kanosje nga neni 

181 parag 2 të KP,  aktakuzën gjatë seancës   gjyqësore  e ka përfaqësuar PSH Atnor Skoro, i 

cili  në seancë  gjyqësore ngel pranë të dhënave  si në aktakuzë, që i akuzuari të  shpallet  fajtor 

dhe  të  denohet   sipas ligjit. 

  Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 25.05.2021 dhe në vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit, ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

            Në tërsi është vërtetuar se me dt.  02.11.2020  rreth ores  16,20 në Suharekë,  te stacioni 

i autobusave  në B.  ... ne afërsi te marketit  “v. F.” i pandehuri  A. G. si rrejdhoj e mos marveshjes  

qe kishte me te demtuarin B. G. i cili po drejtonte  autobusin ekompanis  G. T.  ne momentin kur 

ndalet per te bere   zbritjen dhe hypjen e udhëtarve i pandehuri i ofrohet te dëmtaurit  duke iu 

drejtuar me fjalet  “a te kam thënë  mos e ndal ketu autobusin a e din se kam me te mby dhe te 

vras  ti nuk guxon dhe te mi ndalesh vijat e  mija, ose prej neser  kam me  të prit këtu” te cilat 

bëjnë  dozë serioze të kanosjes  e që  kan krijuar ndjenjën e frikës  ankthit  dhe pasuris  te i 

dëmtuari. 

 

        Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  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 është mbështetur në faktet e qështjes qē përmban aktakuza siq janë: 

deklarat e të dëmtuarit B. G. të dhënë në polici , dt. 03.11.2020; deklarata e dëshmitarit R. E. të 

dhënë në polici, dt. 03.11.2020; deklarata e të pandehurit A. G. të dhënë në polici, dt. 03.11.2020 

si dhe shikimi në shkresa tjera të lëndës. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis ne shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit nga neni 248 paragrafi 

1,nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e 

procedurēs penale nga 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 parag 2 të KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë 

fajtor dhe ia shqiptoi  dënimin vërejtje gjyqësore. 

 

Gjykata gjatë marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē 

kuptim të nenit 85 dhe 86 të KPP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

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

rrethanë posaqerisht rënduese  nuk gjeti. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil për realizimin e kërkeses pasuroro 

juridike e mori  në kuptim të nenit 463 par. 2 të KPP-së  pasi të dhënat në këtë procedur penale 

nuk japin bazë të sigurt për gjykimin e plotë apo të pjesëshem të saj.  

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u morë në kuptim të nenit 450 të KPP. 
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 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 E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:174272, 03.06.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             __________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


