
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

P.nr.2011/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEPARTAMENTI I PËRGJITSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, sipas gjyqtares Lumnije Krasniqi, me procesmbajtësen Ganimete 

Krasniqi, në lëndën penale kundër të pandehurit M. D., për shkak të veprës penale Kanosja nga 

neni 181 par.2 të Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Ligji nr.06/L-074 (në tekstin në vazhdim 

si KPRK), i duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti 

i Përgjithshëm, PP.II.nr.96/20, datë 20.10.2020, në seancën jo publike të shqyrtimit fillestar të 

mbajtur më dt.11.12.2020, në prezencën e Prokurores së Shtetit Fatmire Cacaj, të pandehurit dhe 

të dëmtuarës A. G., të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli,  ndërsa më datë 16.12.2020 

përpiloi, këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: M. D., nga i ati I. dhe e ëmaT., mbiemri i vajzërisë B., i lindur me data e lindjes...,, 

në G., ku edhe e ka vendbanimin, në rr......, nr...., i martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal letërnjoftimi.  

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

Me datë 08.01.2020, rreth orës  11:56, në P., në rrugën ’’....’’, me qëllim të frikësimit, e ka 

kanosur seriozisht se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, të dëmtuarën A. G., respektivisht 

ish-bashkëshorten e tij, në atë mënyrë që përmes telefonit pasi e kishte marrë nga gjykata ftesën, 

i është drejtuar me fjalët “ nuk do ta nënshkruaj kurrë, makinën që e ke do ta djeg nëse nuk ma 

kthen edhe duhet me u rujt se në qoftë se të takoj  nuk e di as vet çka mundem me ba’’, me ç 

‘rast të dëmtuarës i ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe pasigurisë për jetë, 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së, 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 2, 4, 7, 17, 21, 37,69,70, 80 dhe 81 të KPRK-së, si dhe nenit 359, 

361, 365, 366, 498 dhe 499 të KPPRK-së, të pandehurin e gjykon me:  

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

Me të cilën të pandehurit M. D., i bëhet me dije se ka kryer vepër penale të Kanosja nga neni 181 

par.2 të KPRK-së e cila përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë ndonjë vepër tjetër penale, do 

t’i shqiptohet dënim më i rëndë penal. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Obligohet të paguaj shpenzimet e procedurës penale, dhe atë dhe atë  në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30.00 (tridhjetë) Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 
 
Detyrohet që konform nenit 6 par. 1.5 dhe nenit  39  par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30.00 (tridhjetë) Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara A. G. ka heq dorë nga e drejta për realizimin e kërkesës pasuror juridike. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën me 

PP.II.nr.96/20, datë 20.10.2020, me kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor, e ka akuzuar të 

pandehurin M. D., për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata me datë 11.12.2020 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën jo 

publike të shqyrtimit fillestar, në të cilën kanë prezantuar Prokurorja e Shtetit Fatmire Cacaj, i 

pandehuri dhe e dëmtuara  dhe pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, menjëherë të 

pandehurit M. D. iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm për veprën 

penale për të cilën akuzohet, dhe i pandehuri në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar 

aktakuzën në tërësi, me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë e ka 

pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorit të 

shtetit, duke theksuar se është penduar, se bashkëshortes së tij i ka shkruar në afekt, pasi që ka qenë 

nervoz kur e ka pranuar ftesën për Gjykatë,dhe se tani të dëmtuarës bashkëshortes i ka kërkuar falje 

dhe me të njëjtën tani i kanë rregulluar raportet, si dhe i ka premtuar gjykatës se më nuk do të kryej 

vepra të tilla. 

 

Prokurorja e Shtetit Fatmire Cacaj, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri deklaroi se 

pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në pajtueshmëri të plotë me dispozitat ligjore nga neni 

248 te KPPRK-së, e po ashtu me të gjitha provat dhe faktet e tjera të cilat e mbështesin këtë 

aktakuzë. 

 

E dëmtuara A. G. ka deklaruar se pajtohet me thëniet e të akuzuarit bashkëshortit, se me 

bashkëshortin, tani të akuzuarin M. D., janë pajtuar, dhe se nuk parashtron kërkesë pasurore 

juridike. 

 

Me që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të 

KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj 

vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 



Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin gjyqësor u vërtetua se ai me datë, kohë dhe vend si 

në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë raporti fillestar i incidentit, 

deklarata e të dëmtuarës të dhënë në Polici, deklarata e të dyshuarit të dhënë në Polici, raporti i 

policit hetues, raporti i shpejtë, si dhe nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, gjykata 

gjeti se në veprimet e të pandehurit M. D., formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe 

subjektive të veprës penaleKanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë së dënimit, i vlerësoi të gjitha rrethanat 

relevante lehtësuese dhe rënduese, të cilat konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që ndaj të 

pandehurit gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: faktin se i njëjti e ka pranuar 

fajësinë në shqyrtimin fillestarë, se është penduar dhe ka premtuar se më nuk do ta përsëris 

veprën penale, se tani me të dëmtuarën bashkëshorten  e tij janë pajtuar dhe i ka kërkuar falje,  

ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti, dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të 

pandehurit i shqiptoi vërejtjen gjyqësore në bazë të nenit 82 të KPRK-së, me bindje se kjo është 

e mjaftueshme për tu arritur qëllimi i vërejtjes gjyqësorenë bazë të nenit 81 të KPRK-së,  dhe se 

ky dënim do të ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, çka është edhe qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 të KPPK-së. 

 

Vendimin për kompensimin e viktimave e mori konform nenit 6, par. 1.5 dhe nenit 39, par.3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPPRK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                             GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL 

P.nr.2011/20, dt.16.12.2020 

 

 Procesmbajtësja                                                 Gjyqtarja, 

Ganimete Krasniqi       Lumnije Krasniqi 

_______________            _______________   

        

KËSHILLË JURIDIKE: 

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

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
 


