
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

P.nr.43/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. juridike 

F. Kabashi,  duke vendosur në lënden penale kundër të akuzuarit  D. Xh. M. nga fshati M.,  për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par. 4 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës së 

PTH në Prizren PP.II.nr.3008/13 të dt.08.12.2014, në seancēn gjyqësore të mbajtur me 

dt.02.02.2018, në prezencë të PSH Fatos Ajvazi, të akuzuarit dhe të dëmtuarës,  muarrë dhe 

publikisht shpalli kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

  

I akuzuari D. M. i lindur me dt.14.09.1992,  nga i ati Xh.,  i pa  punë,  i gjendjes  jo të 

mirë ekonomike, i  pa martuar, jeton në fsh. M., shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

     Se me datë 01.08.2014 rreth orës 12,00  në fshatin M., saktësisht  në shtëpinë e tij 

familjare seriozisht e kanos të dëmtuarën Z. M. gjyshen e tij  nga fshati M. se do ta privoj nga 

jeta,  në atë menyrë që pas një mosmarrëveshje  në mes  tyre,  fillimisht ka kërkuar  nga halla S. 

dhe  gjyshja  Z. para per të dalur në qytet të njëjtat  në pamundësi që ti japin të holla e me pas i 

pandehuri në shenjë nervoze e kanos të dëmtuarën  Z. duke tentuar që ta ther me gersher me çrast   

te  e dëmtuta shkakton frikë dhe ankth  dhe pasiguri. 

 

Këso  dore ka kryer  veper  penale kanosje nga neni 185 par. 4 të KP. 

 

  Andaj gjykata  nē mbēshtetje tē neneve 4,41,42,43,45,73,74, dhe nenit  185 par. 4 të KP, 

tē akuzuarin, e 

G J Y K O N 

   

  Të akuzuarin D. M. e gjykon me denim me burg efektiv  prej 18 muaj, i cili do të  bëhet i 

ekzekutushëm pas plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi. 

 

 Obligohet  i akuzuari qē ti paguaj shpenzimet e procedurës  nē emēr të paushallit 

gjyqēsor shumēn me nga  30 €  dhe  në emër  të taksës për kompenzim të viktimave të krimit 30 

€, të gjitha këto në afat prej  15 ditesh, pas plotēfuqishmeris sē kētij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH nē Prizren me aktakuzen PP.II.nr.3008/13 të dt. 08.12.2014,  ka akuzuar D. Xh. M. 

nga fshati M., për shkak të veprës penale   të kanosjes nga neni 185 par. 4 të KP, aktakuzen të 

cilen gjate  séances gjyqësore prej fillimit gjer  në mbarimin e saj e ka perfaqësuar PSH Fatos 

Ajvazi, i cila  në tërsi ngel  pran të dhënave  si në  aktakuzë, i akuzuari  të shpallet fajtor dhe të 

denohet me dënim  me  burg efektiv pasi që duke  pas perbazë përsonalitetin e kryrësit  është 

dënimi i vetëm  që mund të arrij efektin  në parandalimin e kryrësit  në kryerjen e veprave penale 

në të ardhmen. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 02.02.2018, i  akuzuari nuk e ka 

pranuar fajsin, gjykata  administroi  provat  ku ka dëgjuar  të dëmtuarën Z.  M. dhe dëshmitaren 

S. M., ka bërë  shiqimin në raportin e oficerit te dt. 01.04.2014.   

 



E dëmtuara Z. M. e dëgjuar në cilësi të dëshmitares  në seancë ka deklaruar se ditën 

kritike D. me ka kërkuar para,  unë nuk i kisha me i dhenë, atëherë  ai ka marrë dhe  rrokullisur të 

gjitha rrobat  dhe oriendit  në shtëpi e  më pas  i mori gërshërët  dhe  mi vuri në fyt, në atë 

moment  unë  kam  thirr vajzën S. e cila ka ardhur  dhe ka nderhyr. Per ndryshe  kjo nuk ka qenë 

hera e parë që kemi kërcënime  pasi që  ai vazhdimisht kërkon  para  dhe atëherë  kur nuk i kemi  

behet  shume agresiv dhe i dhunshëm. Ne pytjen se a u zbrapth vet i akuzuari  apo ndërhyri 

dikush  kur ti vuri gërshërët  ne fyt  është përgjigjur  se  ka nderhyrë vajza  e cila ia ka nxjerr 

gërshërët,  per ndryshe  ka mundur  të përfundoi  keq ky rast, duke përshkruar  gërshërët  ka thenë 

se  gërshërët kan qenë të mëdha  që kan shërbyer  për  qethjen e deleve. Rastin e kam raportuar  

në  polici pasi  jam ndier  shumë e frikësuar  dhe e rrezikuar, vetëm fal ndërhyrjes se  vajzës  ka 

përfunduar  kështu për  ndryshe ka mund  me qenë fatal për  mua. Ne pytjen se  a përdor  qetësues  

apo ndonjë medikament  tjetër  i akuzuari, ka deklaruar se nuk përdor ndonjë terapi. 

 

 Dëshmitarja S. M. në seancë ka deklaruar se i akuzuari  nuk ka pasur  ndonjë problem 

me mua por  me nënen time përkatësisht  gjyshen e tij  Z.. Si ka ardhur  te  acarimi i gjendjese  

nuk e di por  unë e kam parë  që D.  ka pasur  gersher në dorë  dhe e ka kanosur  nënën. Në atë 

moment  unë e kam thirrur  vëllaun  tim – babain e D.  i kam treguar  per rastin  dhe me kërkesën 

e tij  kam raportuar  rastin në  polici, për  ndryshe  ky nuk ka qenë  rasti i vetëm  por herave të 

tjera  nuk ka pasur rrezikshmëri të lart. 

 

 I akuzuari në  seancë ka deklaruar se nuk është e vërtetë ta kem kanosur  gjyshen edhe  

pse ka pohuar  se ka  pasur  ne dorë gërshërët  të cilat  dikur i kan takuar  gjyshit të tij A. T., duke 

pershrkuar gërshërët  ka deklaruar se kan qenë  gersherë per  qethjen e deleve por të njëjtat  nuk i 

ka përdor  me qellim kërcënues. Ne pytjen e gjykatës a ke  ndonjë problem shëndetësor dhe a 

përdor  barëra  është përgjigjur  jo nuk kam  probleme shëndetësore dhe as nuk përdori ndonjë 

terapi. Ndërsa  në pytjen pse je kaq agresiv  është përgjigjur  se  kam probleme  me  4  fet  e 

botës, unë jetoi me nje  hapsir tjetër  e që mendja e njeriut  këtu nuk po mundet  me përceptu. Ne 

fund ka shpreh  kërkim falje ndaj gjykates për veprimet  agresive  dhe prishjen  e rendit  në 

gjykatore. 

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor  pasi që ka dëgjuar dëshmitaret, të akuzuarin i cili ka 

mohuar pjesrisht fajsin, ka berë  shiqimin  në provat qe i janë bashkangjitur  shkresave të  lëndes, 

dhe  në bazë të  vlersimit  të këtyre  veq  e veq  dhe te  ndërlidhura  me njera  tjetrën ka vërtetuar  

ketë gjendje faktike: 

 

Në tërsi është vërtetuar se me datë 01.08.2014 rreth orës 12,00  në fshatin M., saktësisht  

në shtëpinë e tij familjare seriozisht e kanos të dëmtuarën Z. M. gjyshen e tij  nga fshati M. se do 

ta privoj nga jeta,  në atë menyrë që pas një mosmarrëveshje  në mes  tyre,  fillimisht ka kërkuar  

nga halla S. dhe  gjyshja  Z. para per të dalur në qytet të njëjtat  në pamundësi që ti japin të holla e 

me pas i pandehuri në shenjë nervoze e kanos të dëmtuarën  Z. duke tentuar që ta ther me gershër 

me çrast   te  e dëmtuta shkakton frikë dhe ankth  dhe pasiguri. 

 

    

Këtë gjendje faktike e ka vërtetuar nga  dëshmija e të dëmtuarës Z.  M.  e cila  duke 

përshkruar  ngjarjen  ka vërtetuar  se  ditën kritike  i akuzuari i është kanosur  me gersherë per  

qethjen e deleve  në atë menyrë që ia ven gërshërët  ne fyt dhe vetëm pas ndërhyrjes se 

deshmtiares  S.  M. i njëjti  zbrapthet. Ne ketë menyrë te  e dëmtuara  shkakton frik dh e njëjta  

është ndier e rrezikuar  në jetë. 

 

Ketë gjendje  faktike  gjykata e ka vërtetuar edhe  nga  deklarata e dëshmitares  S.  M.  e 

cila ka provuar  faktin se e demtuara ka qenë e kanosur nga i akuzuari  pasi qe e ka vrejtur  

momentin kur i akuzuari me gershër e kanos të dëmtuarën dhe se  ka nderhyr me qellim të 

shmangëjes  së të akuzuarit  duke larguar  atë nga e dëmtuara. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar edhe   nga raporti  i oficerit  i dt. 01.08.2014 

ku është konstatuar se patrolla policore  ka qenë në vendngjarje  si rezultat i denoncimit të bërë 



nga  S.  M. ndaj të akuzuarit  D. M., për  shkak të veprës  penale kanosje  nga se i akuzuari i ishte  

kanosur të dëmtuarës  Z.  me nje palë gersher se do tia priste fytin, e ku gjithashtu  është 

përshkruar  se i akuzuari në atë moment  policis i kishte pranuar faktin se  nga gjyshja kishte 

kërkuar para dhe pasi qe ajo nuk ia kishte dhenë ishte revoltuar  dhe larguar nga shtëpia. 

 

Ketë gjendje  faktike  gjykata pjesrisht e ka vrejtuar edhe  nga mbrojtja  e të  akuzuarit i 

cili per  kundër faktit  se ka mohuar  kryerjen e veprës  penale duke u deklaruar  se ka pasur  ne 

dorë gërshert  per  qethjen e deleve i cili  fakt perputhet  me deklaratën e të dëmtuarës tregon  se e 

vërtet i është kanosur të dëmtuarës  gjyshes e tij Z.  M.. 

 

 Nga nje gjendje e tille faktike gjykata me pamedyshje ka vërtetuar  se me veprimet e të 

akuzuarit  formohen elementet qenësore të veprës  penale kanosje  nga neni  185 par. 4 të  KP. 

Per qka edhe  të akuzuarin e shpall fajtor  dhe  i shqipton dënim si në  dispozitiv. 

  

 Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartesin e denimit nē kuptim tē nenit  73 dhe 74 të KP. 

 

 Gjykata ka vlersuar shkallen e pergjegjësis  penale,  intenzitetin e rrezikimit  apo 

dëmtimit të vlerës se mbrojtur,  rrethanat  në të cilat është kryer, sjelljen e tij pas kryerjes se 

veprës  penale ku është vlersuar  shkalla e lartë e dashjes, viktima posaqerisht e pa mbrojtur  pasi  

qe kemi te bëjmë me nje femër te moshuar  - gjyshja e të akuzuarit, faktin që edhe në seancë 

gjyqësore  shpreh agresivitet të theksuar në drejtim të të dëmtuarës, nuk ndihet i penduar  e as  

nuk shpreh  keqardhje dhe kërkim falje. 

 

   

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

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, 

                            P.nr.43/18 të dt. 02.02.2018 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                               Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese ne afat prej 15 ditesh 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 


