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Numri i lëndës: 2019:196145 

Datë: 26.02.2021 

Numri i dokumentit:     01546824 

 

 

P.nr.3007/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm -          

Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Adnan Kamberi, në çështjen penale kundër të 

pandehurit N.H., për shkak të veprës penale Kanosje nga neni 185 par. 2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prishtinë – Departamentit të 

Përgjithshëm, me numër PP.II.nr.2258/2018, të datës 04.09.2019, pas mbajtjes dhe përfundimit 

të seancës së shqyrtimit fillestar, verbal dhe publik me datë 16.02.2021, në prani të Prokurorit të 

Shtetit Zef Prenrecaj dhe të pandehurit N.H., më datë 16.02.2021 mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 26.02.2021, përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

Kundër të pandehurit:  

 

N.H., i biri i H.t dhe nënës H., e gjinisë K., i lindur me ......, në fshatin Sh., D., me 

vendbanim në lagjen U., rruga "..." ...., Kati ..., nr. .., Prishtinë, i martuar, ka të kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër të personal të letër njoftimit ..........., Shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

Sepse: 

 

Me datë 10.04.2018, rreth orës 21:30, në Lagjen U., P., me qellim të frikësimit dhe 

shkaktimit të ankthit, i pandehuri N.H., pas një mosmarrëveshje paraprake, me një pendrak në 

dorë e ka kanosur të dëmtuarën - ish bashkëshorten e tij, E. G. me fjalët “rri këtu se të mbys", e 

kjo për shkak se, e dëmtuara E. ishte takuar në Lagjen U. me F. K. për të biseduar në lidhje me 

shitjen e veturës së saj, ku me atë rast tek e dëmtuara E. është shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri 

për jetë, 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Kanosje nga neni 185 paragrafi 2, lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform neneve 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73 të KPRK- 

së, si dhe neneve 248 dhe 365 të KPP-së, të pandehurin: 

 

E GJYKON 
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I. Dënim burgimi në kohëzgjatje prej tre (3) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

i pandehuri brenda kohës së verifikimit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. I pandehuri obligohet që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale, në emët të 

paushallit gjyqësor shumën prej njëzet (20) euro, si dhe ne emër të kompenzimit të viktimave të 

krimit shumën prej tridhjet (30) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

III. Pala e dëmtuar lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

contest civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

me numër PP.II.nr.2258/2018, të datës 04.09.2019, kundër të pandehurit N.H., për shkak të 

veprës penale Kanosje nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 të KPRK- së. 

 

Gjykata sipas detyrës zyrtare konform dispozitave të KPP-së, pasi ka vlerësuar 

kompetencën territorial dhe lëndore, ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në 

prezencë të Prokurorit të Shtetit dhe të pandehurit.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, i 

pandehuri N.H. ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 lidhur 

me par.1 të KPRK- së. 

 

Lidhur me pranimin e fajësisë, Prokurori i Shtetit në shqyrtim fillestar deklaroi se 

pajtohet me pranimin e fajësisë ngase pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në 

mënyrë vullnetare dhe në përputhje me nenin 248 të KPP-së, andaj i ka propozuar gjykatës që 

pranimin e fajësisë ta marr si rrethanë lehtësuese. 

 

Lidhur me pranimin e fajësisë, i pandehuri deklaroi se e pranon fajësinë për veprën penale 

e cila i vihet në barrë, me vullnet dhe vetëdije të plotë, i vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet e 

pranimit të fajësisë. Tutje deklaroi se ndjen keqardhje për veprën penale të cilën e ka kryer si 

dhe i  premtoi gjykatës se nuk do të përsëris më vepra penale. Si dhe që nga rasti në fjalë më 

nukka pasur problem me të dëmtuarën. Andaj, I propozoi gjykatës që me rastin e caktimit të llojit 

dhe lartësisë së dënimt, pranimin e fajësisë ta marr si rrethanë lehtësuese. 

 

Gjykata ka shqyrtuar pranimin e fajësisë për të pandehurin N.H. në mbështetje të nenit 

248 të KPPRK, dhe në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. 

 

Gjykata ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit N.H. mbështetet në 

provat me të cilat disponon kjo gjykatë. Gjykata konstaton se në bazë të provave të cilat gjenden 

ne shkresat e lëndës vërtetohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën 

penale Kanosje nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 të KPRK- së, për të cilat i pandehuri edhe u 

shpall fajtor nga kjo gjykatë. Dyshimi i bazuar mirë u vërtetua edhe në bazë të: Kallëzimi Penal 

me nr.ref.  2018-AD-1048 I dt..18.04.2018; Procesverbal mbi intervistimin e ankuesit I dt. 

10.04.2018; Procesverbal mbi intervistimin e ankuesit I dt.10.04.2018; Raporti I oficerit I dt. 
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10.04.2018; Kartela për kujdesje ndaj viktimës I dt. 10.04.2018; Ditari I hetuesit I dt. 11.04.2018; 

Procesverbal mbi intervstimin e të dyshuarit I dt. 12.04.2018; Procesverbal mbi intervistimin e 

dëshmitarit I dt. 13.04.2018;  Informacionet e personit e muajit 04 2018, si dhe nga vetë 

deklarimi i të pandehurit ne seancën e shqyrtimit fillestar ne te cilën i pandehuri ne tërësi e ka 

pranuar kryerjen e veprave penale për të cilën akuzohet nga Prokurori i Shtetit. Andaj, nga të 

lartcekurat gjykata konstaton se u vërtetuar përtejë çdo dyshimi të bazuar mirë se i pandehuri ka 

kryer veprat penale e për të cilën u shpallë fajtorë nga kjo gjykatë.  

 

Gjykata, gjithashtu ka vërtetuar se me rastin e pranimit të fajësisë i pandehuri e kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit N.H. është 

bërë në mënyrë vullnetare, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza, si dhe aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore apo gabim faktik, nga këto 

arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri, sipas nenit 248 të Kodit 

të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë nga i pandehuri N.H. dhe nga provat e cekura si më lartë, 

ka vërtetuar pa mëdyshje se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe 

shpallur fajtor sipas këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë e dënimit nga neni 73 të KPRK, për të 

pandehurin N. H. për veprën penale Kanosje nga neni 185 par.2 lidhur me par.1  të KPRK-së, 

mori parasysh rrethanat lehtësuese si dhe rrethanat rënduese. Si rrethanë lehtësuese Gjykata 

vlerësoi: se: i pandehuri ka pranuar fajësinë në tërësi për veprën penale për të cilën akuzohet në 

seancën e shqyrtimit fillestar, se i njëjti i ka premtuar gjykatës se nuk do të përsëris më vepra 

penale, si dhe se ka treguar sjellje korrekte në gjykatë. Ndërkaq, si rrethanë rënduese Gjykata ka 

vlerësuar se veprat e natyrës së tillë penale janë shumë të shpeshta në praktikën tonë gjyqësore 

dhe janë në tendencë të rritjës, si dhe paraqesin shqetësim të madh për shoqëri.  

 

Gjykata, duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese, si dhe duke 

pasur parasysh se vepra penale për të cilën akuzohet i pandehuri nga Prokurori i Shtetit, si dhe 

fakti se i pandehuri e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet dhe 

është shpallur fajtor sipas këtij aktgjykimi, gjykata ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej tre (3) muaj, i cili denim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri brenda periudhës së 

verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale, duke e arsyetuar se për 

veprën penale Kanosje nga neni par.185 par.2  lidhur me par 1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, në paragrafin 2 parashihet se: “Kushdo që seriozisht I kanoset personit tjetër me fjalë, 

vepra apo gjeste se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose do ta dëmtoj 

me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit”, ndërsa sipas nenit 185 par.1   të KPRK-së parashihet se: "Kushdo që 

seriozisht e kanos personin më fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim 

të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi I tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në gjashtë (6) muaj". Andaj, mbështetur në rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese si dhe 

duke pasur parasysh minimumin dhe maksimin e dënimit të paraparë për veprën penale të cilën 

e ka kryer i pandehuri, Gjykata të pandehurin e gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në harmoni me këto dispozita ligjore gjykata duke pasur parasysh rrethanat në të cilat është kryer 

vepra penale, sjelljet e kryerësit para dhe pas kryerjes së veprës penale, pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit, gjykata konstatoi se shqiptimi i dënimit është në harmoni me qëllimin e 

dënimit dhe se do ta arrij qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 41 par. 1 dhe atë: të parandalojë 

kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë 
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personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, gjykata ka vendosur në përputhje me nenin 

450, 453 të KPP-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë të 

Ligjit nr.05/L-036. 

Nga ajo çfarë u tha me lartë, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPRK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamentii përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.3007/19; datë 26.02.2021 

 

                                                                                                                             G j y q t a r i  

Adnan Kamberi  

 

______________ 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar e drejta e ankesës në  

afatin prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit ne Prishtinë, nëpërmjet  

kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 

 

 

 

 


