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Numri i dokumentit:     01176714 

 
          

P.nr.837/2018 
 

          NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit 
të vetëm gjykues Sabedin Mushica, me zyrtaren ligjore Adelina Brestovci, në lëndën penale 
kundër të akuzuarit F.T nga fshati …., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprave penale 
kanosje nga neni 185 paragrafi 1 të KPRK-së dhe veprës penale vetëgjyqësi nga neni 418 
paragrafi 1të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i 
Përgjithshëm, PP.II.nr.1478/2018 e dates 21.09.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 
mori dhe publikisht me datë 22.09.2020, shpalli këtë: 

 
                                                     A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari F.T, nga babai R..., nëna Sh...., e lindur T..., i lindur me datë ... në Gjilan, me 
vendbanim në fshatin ...., Komuna e Gjilanit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa 
martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike. 
 
 
Konform nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të KPP-ës: 
 

REFUZOHET AKUZA 
  
                               I 
 

Sepse me datë 13.09.2018, rreth orës 18:00, në shtëpinë e të dëmtuarit F.T në fshatin ..., 
Komuna e Gjilanit, i akuzuari ka kanosur të dëmtuarin, rreth një borxhi prej 20€, në atë mënyrë 
që shkon në shtëpinë e të dëmtuarit dhe e kanos me fjalët “nëse nuk mi jep paret, që mi ke 
borxh deri nesër kom me të vra”, dhe në këtë mënyrë i akuzuari me veprimet e veta te i 
dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe pasiguri në jetë. 

 
- me çka ka kishte për të kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 paragrafi 1 të KPRK-ës. 
 
Për shkak se prokurorja e shtetit është tërhequr nga akuza.  

 
Shpenzimet e procedurës penale sa i përket pikës së I të dispozitivit të këtij aktgjykimi,  bien në 
barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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Ndërsa për pikën e II-të, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i akuzuari F.T: 
 
                                                              ËSHTË FAJTOR 
 
Sepse me datë, vend dhe kohë si në pikën e I-rë, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i akuzuari 
F.T, me anë të përdorimit të forcës dhe kanosjes serioze dhe pa pëlqimin e të dëmtuarit J.T, ka 
ushtruar një të drejtë se ka menduar se i takon, në vend se ti drejtohet organit kompetent, ashtu 
që shkon te shtëpia e të dëmtuarit, për ti kërkuar parat në vlerë prej 20€, që ja kishte dhënë më 
herët dhe pasi që i dëmtuari nuk ja jep, i akuzuari i merr motosharrën në kompensimin e borgjit 
dhe në këtë mënyrë i akuzuari me veprimet e veta ka ushtruar në mënyrë arbitrare të drejtën se 
mendon se i takon në vend se ti drejtohet organit kompetent.   
 
Me çka ka kryer veprën penale të vetëgjyqësis nga neni 418  paragrafi 1 të KPRK-së. 
 
Gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore të lartcekura, e në bazë të nenit 4, 73, 74, 75, 85 
dhe 86 të KPRK-së, dhe nenit 326 dhe 365 të KPP-së, të akuzuarit i shqipton:  

 
VËREJTJE GJYQËSORE 

 
Ashtu që të akuzuarit F.T nga fshati …, Komuna e Gjilanit, i bëhet me dije se ka kryer vepër të 
dëmshme dhe të rrezikshme që përbën vepër penale për të cilën nëse ai sërish kryen vepër të 
tillë gjykata do t’i shqiptojë një sanksion më të rëndë penal. 
 
I akuzuari i lartcekur obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 
25€(njëzet e pesë)euro, si dhe shumën prej 30€(tridhjet)euro, për kompenismin e viktimave të 
krimit, në afat prej 15 ditësh, pasi që ky aktgjykim të marrë formën e prerë, nën kërcënim të 
përmbarimit të dhunshëm.                                                        

 
 

ARSYETIM 
 
1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 21.09.2018, në këtë 
gjykatë ka dorëzuar aktakuzën me numër PP.II.nr.1478/2019 e datës 21.09.2018, kundër të 
akuzuarit F.T nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për shkak të  veprave penale, kanosje nga neni 
185 paragrafi 1 të KPRK-së dhe veprës penale vetëgjyqësi nga neni 418 paragrafi 1të KPRK-
ës. 
 
Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 30.05.2019, ku kanë prezentuar prokuroja e 
shtetit, i dëmtuari J.T dhe i akuzuari F.T,  në të cilën seancë i akuzuari pas leximit të aktakuzës 
nga ana e prokurores ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të 
cilën akuzohet dhe se e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale të vetëgjyqësis nga 
neni 418  paragrafi 1 të KPRK-së1, ndërsa në shqyrtimin shqyrtimin gjyqësor të datës 
22.09.2020, i dëmtuari J.T, ka deklaruar se sa i përket veprës penale, të kanosjes nga neni 185 

                                                
1 Ndërsa nuk e ka pranaur fajësinë për veprën penale të kanosjes. 
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paragrafi 1 të KPRK-ës, nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe se nuk ka paraqit kërkesë 
pasurore juridike2.  
 
Gjykata duke marrë për bazë tërheqjen të dëmtuarit J.T dhe prokurores nga ndjekja penale ndaj 
të akuzuarit F.T, për shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 pararafi 1 të KRPK-ës, kurse 
në nenin 185 paragrafi 5 të KPRK-ës parashihet se  “Procedura penale për veprën penale nga 
paragrafi 1 ose 2 i këtij neni fillohet sipas propozimit”, andaj, gjykata ka vendosur si në pikën 
e I, të dispozitiv të këtij aktgjykimi.   
 
2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë sa  i përket pikës së II, të aktgjykimit 
 
Gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin 248 paragrafi 1 të KPRK-ës ka marrë 
aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë nga ana e të akuzuarit, ngase ka konstatuar se janë 
plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. 
 
Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i akuzuari nuk ka qenë i 
detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet 
në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje 
ligjore e as gabime faktike. 
 
3.Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari F.T, ka 
kryer veprën penale të vetëgjyqësisë nga neni 418 paragrafi1 të KPRK-së, në kohën vendin dhe 
mënyrën e përshkruar si në pikën e II, të dispozitivit  të këtij aktgjykimi. 
 
4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 
Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenit 326  të KPP-ës, ka vlerësuar 
se duhet të pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe të njejtit ti shqiptohet vërejtja 
gjyqësore ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat 
e lëndës ky sanksion do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale. Gjykata me 
rastin shqiptimit të këtij sanksioni ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë, duke u bazuar 
në nenet 73,74 dhe 75 të KPRK-së ashtu që rrethanë posaçërishtë lehtësuese ka marrë faktin se 
i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, se i njejti është penduar 
dhe ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale, i ka kërkuar falje të 
dmëtuarit dhe se raportet i kanë rregullaur me të dëmtuarin, ku ky fakt është vërtetuar nga 
deklarimi i vet të dëmtuarit i cili përpos që nuk iu bashkangjit ndjekjes penalem, nuk paraqiti 
as kërkesë pasurore juridike, si dhe faktin se i akuzuari për herë të parë bien ndesh, ngase 
gjykata nuk ka patur prova se i njejti është recidivist, përkatësisht kryen vepër penale, ndërsa 
rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti, ngase gjatë ditës së njejtë motosharra i është kthyer të 
dëmtuarit. 
 
 
 

                                                
2 Prokurorja e shtetit ka deklaruar, pasi që i dëmtuari J.T, është tërhequr nga ndjekja penale edhe duke e marrë 
parasysh faktin se kemi të bëjmë me vepër penale e cila ndiqet sipas propozimit, e njejta është tërhequr nga 
ndjekja penale sa i përket dispozitivit të I, të aktakuzës.  
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5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me pëshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegësisë 
penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
 
Sipas bindjes së gjykatës sanksioni i shqiptuar ndaj të akuzuarit duke i marr parasysh rrethanat 
lartpërmendura është i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, me mënyrën e kryerjes së 
veprës penale si dhe shkallën e përgjegësisë të akuzuarit. Gjykata po ashtu ka konstatuar se me 
këtë sanksion mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston 
në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, 
parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror 
për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 
6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, 
gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarin ta 
detyrojë ti paushallin gjyqësor në shumën prej 25€(njëzet e pesë)euro, si dhe shumën prej 
30€(tridhjet)euro, për kompenimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditëve nga dita pasuese 
e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
Nga të cekurat e më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr.837/2018 

Me datë 22.09.2020 
 
 
 

                                                                                                                Gjyqtari i vetëm gjykues, 
                                                                                                                       Sabedin Mushica    
  
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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