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Numri i lëndës: 2019:167741 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00789916 

 

P.nr.1093/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm 

gjykues Gent Beka, me Zyrtaren Ligjore Ibadete Syla, në çështjen penale kundër të pandehurit 

A.R. nga fushë Kosova,  për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.718/18, të datës 27.02.2018,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencën  

prokurorit të shtetit Besart Mustafa, të akuzuarit A. R., i dëmtuari M. B., me datën 13.01.2020, 

mori dhe publikisht shpalli këtë, ndërsa vendimi u përpilua me datë 27.01.2020:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A. R. me nofkën D., nga babai R. dhe nëna Q., e vajzërisë Latifi, i lindur me datë 

.........., në fshatin S., me vëbdanim në Fushë Kosovë, rr. “...................., ka të kryer fakultetin 

juridik, i martuar, baba i 2 fëmijëve, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse me datë 31.01.2018, rreth orës 14:00, në Fushë Kosovë, i pandehuri me qëllim të 

shkaktimit të frikësimit dhe ankthit ka kanosur të dëmtuarin M. B., që të mos e blejë një pronë, 

ashtu që të dëmturin e ka thirrë në telefon dhe pasi e ka sharë me nënë e ka kanosë me fjalët “do 

ta heq kokën”, me çka tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e ankthit dhe frikës. 

- me këtë ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së. 

Andaj gjykata konform nenit 3,7,41,49,50,51,52,73 të KPRK-së si dhe nenit 365 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës të akuzuarit i shqipton: 

 

DENIM ME KUSHT  

 

Ashtu qe te akuzuarit, i caktohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, te cilin 

dënim i akuzuari nuk do ta mbaje, nëse ne afat prej 1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. Ne rast se i akuzuari kryen vepër tjetër 

penale, brenda kohës se verifikimit atëherë dënimi me burgim me kusht ka për t’iu revokuar ne 

dënim me burg. 

Obligohet i akuzuari që  në emër të paushallit gjyqësor, gjykatës t’ia kompensoj shumën prej 30 

euro, dhe në emër të kompensimit të vikatimave shumën prej 30 euro, në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 

 

Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka paraqitur aktakuzën me propozimin për dhënien e urdhërit 

ndëshkimorë, PP.II.nr.718/18, të datës 27.02.2018,  kundër të akuzuarit A.R.nga Fushë Kosova, 

për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së. Gjykata me datë 19.11.2019, 

ka pranuar propozimin e Prokurorisw dhe ka shqiptuar Urdhërin Ndëshkimore dënim me gjobë 

në shumë prej 200.00 euro, i akuzuari në afatin e paraparë ligjorë ka paraqitur kundërshtim me 

të cilin ka theksuar se nuk e ndien vetën fajtorë, gjykata ka abroguar aktgjykimi e datës 

19.11.2019, për dhënien e urdhërit ndëshkimorë dhe ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor publik me datë 13.01.2020, në të cilin kanë prezantuar prokurori i prokurorisë 

Themelore në Prishtinë-Dep. i përgjithshëm Besart Mustafa, i cila gjatë tërë shqyrtimit gjyqësorë 

ka mbetur në tersi pranë aktakuzës  së paraqitur, dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta 

shpall fajtorë dhe ta dënoj në bazë të ligjit 

I dëmtuar M. B., në fjalën hyrëse në tërësi ka mbet pran aktakuzës së Prokurorit të Shtetit duke 

theksuar se i bashkëngjitet ndjekjes penale, dhe nuk parashtron kërkesë pasurore juridike.          

I akuzuari A. R., në fjalën hyrëse ka deklaruar se nuk e konsideron vetën fajtor për veprën penale 

që i ngarkohet.  

Kompetenca e gjykatës                                                                                                                                        

Kompetenca territoriale - Gjyqtari ka vlerësuar se Gjykata Themelore në Prishtinë, duke u 

bazuar në nenin 29 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka kompetencë territoriale për ta gjykuar këtë 

çështje, për arsye se vepra penale është kryer në Fushë Kosovë, që bie në kompetencë 

territoriale të kësaj Gjykate. 

Kompetenca lëndore - Duke u bazuar në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i 

Përgjithshëm i Gjykatës Themelore, është kompetentë për ta gjykuar një çështje, ku i pandehuri 

akuzohet për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së, ku për këtë vepër 

penale parashihet dënim me gjobë apo burgim deri në një vit, dhe po ashtu kjo vepër penale nuk 

është  përfshirë në nenin 22 të KPPRK-së. 

Konstatimet e Gjykatës 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë dhe publik dhe administrimit të provave  si dhe vlerësimit 

të tyre veç e veç si dhe në lidhmëni me njëra tjetrën , gjykata ka versuar këtë gjendje faktike: 

është vërtetuar në tersi se i akuzuari A.R.ka kryer veprën Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-

së. 

 

Provat e Administruara 

- Deklarata e dëshmitarit - dëmtuarit N. Q. 

 

Dëshmia e dëshmitarit- dëmtuarit 

Dëshmitari- dëmtuari M. B., ka deklaruar se me datën 31.01.2018, deri sa ishte duke u kthyer 

nga Istogu në hyrje të Fushë Kosovës, ka pranuar një telefonat dhe nuk e ka njohur numrin dhe 

e ka hapur telefonin ku menjëherë i akuzuari ka filluar me sharje dhe ka vazhduar me sharje, dhe 

i  njëjti i është drejtuar se do të likuidojë dhe do të ja heq kokë, ku më pastaj jemi takuar në 

restorantin aviano, ku i njëjti më ka thënë se pse ti e blenë atë tokë, sepse unë isha duke e blerë 

një tokë- mal, e për të cilën më ka thënë se pse e blen ti, më tej ka theksuar se të njëjtin e njeh që 

një kohë por që 4-5 vite nuk kontakton me të sepse edhe më herët i është kërcënuar por të njëjtin 

rast nuk e ka paraqitur në polici, thekson se me të njëjtin tash nuk ka kontakte dhe se ndihet i 

frikësuar nga kërcënimi i marrë. 

 

 

Deklarimi i të akuzuarit 
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I akuzuari në mbrojtjen e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se më datë 31.08.2018, 

ka deklaruar se e ka thirurr të dëmtuarin në telefon dhe se i njëjti i është përgjigjur se gjendet në 

një lokal tek rrethi i Fushë Kosovës, ku i është drejtuar me fjalët të lutem mos fol fjalë fyese për 

luftën dhe nga ai moment kanë filluar fyerjet dhe mandej ja kam kthyer edhe unë, ndërsa thekson 

se nuk i është drejtuar me fjalët do ta heq kokën, dhe nuk ka pasur qëllim frikësimin e tij apo 

kërcënimin e tij sepse kanë kaluar 4 vite, dhe po të doja ta kërcënoja apo frikësoja do ta kisha 

bërë, ka theksuar se i dëmtuari qëndron gjithmonë në një lokal pranë afër banesës ku jeton i 

akuzuari dhe se ndihet i fyer jo si personalitet por si vlerë. 

  

Elementet e vepre penale Kanosja nga neni 185 par.2  të KPRK-së. 

Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do të rrëmbejë ose 

privojë nga jeta ose se do t`i shkaktojë lëndim të rendë trupor, se do ta rrëmbeje ose privojë nga 

liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera 

të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 

 

Fjala Përfundimtare e palëve. 

Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare ka deklaruar: se në këtë shqyrtim gjyqësor u vërtetua drejt 

gjendja faktike se i pandehuri e ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së, 

dhe po ashtu nga dëshmia e të dëmtuarit i cili ne mënyrë krejtësisht autentike e dha dëshminë e 

tij në gjykatë si e ka dhënë edhe në polici kur e ka paraqitur rastin. Po ashtu i akuzuari nuk e 

mohojë faktin se ditën kritike e ka telefonuar të dëmtuarin dhe ka pasur fyerje të ndërsjellat por 

e ka mohuar kërcënimin me fjalën do ta heq kokën, dhe i ka propozuar që të pandehurin ta shpallë 

fajtorë sipas ligjit si dhe me rastin e shqiptimit të dënimit ti merr parasysh rrethanat rënduese dhe 

lehtësues. 

I dëmtuari: deklaron se pajtohem me fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, dhe heq dorë 

nga kërkesa pasuroro-juridike. 

I akuzuari  në  fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se, nuk ndien vetën fajtorë vetëm ndihem 

keq se e kam thirru në telefon dhe të njëjtin nuk e ka kërcënuar vetë fakti që se kam kërcënuar 

kjo tregohet edhe gjatë këtyre 4 viteve sepse jemi takuar me të njëjtin gati çdo ditë afër banesës 

time dhe kjo tregon se po t kisha kërcënuar atë ditë nuk do të vinte i lirë afër banesës sime, të 

njëjtin gjatë bisedës e kam fyer dhe më ka fyer sepse ka qenë edhe nën ndikim të alkoolit dhe i 

njëjti më ka thënë se do të lajmrojë në polici dhe i kamë thënë në rregull. 

Vlerësimi i provave 

Gjykata  i ka vlerësuar  me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësore  

dhe ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë provave të propozuara nga prokurori 

i shtetit të cilat në tërësi vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri e ka kryer veprën 

penale e cila i vihet në barrë, pasi që të provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhmëni logjike, 

kohore, dhe janë bindëse dhe të qarta dhe janë në harmoni të plotë më dëshminë e dëshmitarit- 

dëmtuarit. Nga dëshmia e dëshmitari- dëmtuarit M. B. është vërtetuar se më datë 31.08.2018, 

rreth orës 14:00, ka pranuar një telefonat nga i akuzuari ku nga fyerjet e vazhdueshme me sharje, 

i njëjti i është drejtuar me fjalët se “do ta heq kokën”, e kjo krejt për qëllimin e blerjes së një 

toke-mal nga i dëmtuari i cili kishte pasur qëllim blerjen e atij mali. Gjykata pas analizimit me 

kujdes te gjitha provave ka ardh  ne përfundim se nuk duhet ti falet besimi i deklaratës se te 

akuzuarit A. R., i cili e mohon kryerjen e veprës penale dhe deklarata e tij është në kundërshtim 

me dëshminë e dëshmitarit- dëmtuarit, gjykata nuk ja fali besimin deklarimit të akuzuarit sepse 

nuk është e bazuar në prova deh fakte por është e orientuar në fshehjen e veprimeve inkriminuese 

kjo më qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale. 

 

Vendimi për ta shpallur të akuzuarin fajtor 
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Duke u bazuar ne  këto që u thanë më lart  gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin për veprën penale 

Kanosja nga neni 185 par.2 i KPRK-së. Sepse të njëjtit në datë kohë dhe vend si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi i është kanosur seriozisht të dëmtuarit M.B. në lidhje më blerjen e një toke-mal 

me qëllim të frikësimit dhe kërcënimit i është drejtuar me fjalët “do ta heq kokën”, pasi që një 

gjendje e tillë faktike u vërtetua në shqyrtimin gjyqësorë të datës 13.01.2020. 

 

 Rrethanat  mbi bazën e të cilave është shqiptuar dënimi 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të 

cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i akuzuari për 

here të parë ka ra ndesh me ligjin, ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti.  

 

Shqiptimi i dënimit  në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallen e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

Andaj  duke u nisur nga të gjitha këto gjykata konform nenit 50 të KPRK-së, i shqiptoi dënimin 

me kusht si në dispozitivin e këtij aktgjykimi me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën 

e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe me këtë 

dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së i cili konsiston në 

parandalimin e  kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e 

tije, si dhe të përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, dhe do të ndikojë  ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave 

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

marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së, dhe për kompensimin e viktimave 

të krimit u morë në bazë të Ligjit nr.05/L-036. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin 

e këtij aktgjykimi.   

   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

        P.nr.1093/18, të dt:27.01.2020 

 

 

 

Zyrtarja Ligjor,                                                           Gjyqtari,  

 Ibadete Syla                                                                                                           Gent Beka 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. 

Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


