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Numri i lëndës: 2019:300335 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00770605 

P.nr.79/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Avni 

Syla, me Bashkëpunëtoren Profesionale Bleta Gashi Rrusta në çështjen penale  kundër  të 

pandehurit T.H. nga Fushë Kosova, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë PP/II.nr.6192/2019 të datës 09.01.2020, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 

181 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor, dënim me gjobë me datë.17.01.2020, mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

PRANOHET - Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/II.nr.6192/2019 të datës 

09.01.2020 dhe kjo gjykatë jep këtë: 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 

   

I pandehuri: 

T.H.,  i biri i M. dhe nënës M. e gjinisë K., i lindur me datë ........... në Gj., tani me vendbanim 

në Fushë Kosovë rruga ..................., i shkurorëzuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me nr. personal ................, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i cili 

gjendet në arrest shtëpiak nga data 30.12.2019.   

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

S e p s e: 

Me datë 30.12.2019 rreth orës 16:30 në Fushë Kosovë, i pandehuri T.H. me dashje e ka kanosë 

seriozisht me fjalë të dëmtuarën A. N., në atë mënyrë që pasi ka shkuar në shtëpinë e të dëmtuarës 

ka tentuar që ta merr djalin e tij të mitur O. H. me forcë dhe kur i mituri O. H. nuk ka dëshiruar 

të shkojë me të, atëherë i pandehuri i’ u ka drejtuar të dëmtuarës me fjalët kërcënuese: ‘nëse nuk 

ma jepni djalin ka me ju vra, ka me ju kall krejtve ty dhe familjen tende’ gjithashtu edhe përmes 

rrjetit social ‘viber’ të dëmtuarës i ka dërguar mesazhe me përmbajtje kërcënuese ‘O manjak o 

psikopat pasha allahin krejt tmys’ , me ç’ rast tek e dëmtuara kishte shkaktuar ndjenjën o ankthit, 

frikës dhe pasigurisë për të dhe familjarët e saj,-    

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit të sipërpërmendur dhe neneve 41, 43, 46, të KPRK-së, si dhe 

neneve 365 e 495, të KPPK-së, e: 

G J Y K O N  
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I. Të akuzuarin T.H. me dënim me gjobë në shumën prej 450.00 (katërqind e pesëdhjetë euro) €, 

të cilin dënim është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II. Të akuzuarit në dënimin e shqiptuar do ti llogaritet koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 

30.12.2019 deri me datë 17.01.2020, ashtu që i akuzuari në pjesën e mbetur të dënimit të 

shqiptuar obligohet ti paguaj shumën prej 70.00 € (shtatë dhjetë euro), në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

III. Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata dënimin me gjobë  në 

bazë të nenit 43 par 3 të KPRK-së, do ta zëvendësoj me dënim me burgim, ku një ditë burgim 

do të llogaritet me 20 (njëzet) euro, gjobë. 

 

IV. Me aktvendim te posaçëm te pandehurit i është ndërprer masa e arrestit shtëpiak. 

 

I pandehuri obligohet që të paguajë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhen sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe atë në emër të paushallit gjyqësor do të paguajë 

shumën prej 20€ (njëzetë euro) € dhe në emër të Fondit për Mbrojtjen e Viktimave të paguajë 

shumën prej 30 € (tridhjetë euro) në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko-civil.  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën PP/II.nr.6192/2019 të datës 09.01.2020, e ka 

akuzuar T.H. nga Fushë Kosova, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 181 par.1 të 

KPRK-së dhe njëherësh, nga gjykata ka kërkuar dhënien e urdhrit ndëshkimor, me arsyetimin se 

ka prova të besueshme nga kallëzimi penal dhe provat e propozuara lidhur me arsyeshmërinë e 

aktakuzës së propozuar në drejtim të vërtetimit të fakteve se i pandehuri, e ka kryer veprën 

penale, për të cilën akuzohet.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493, të 

KPPK-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495, të KPP-së, dhe pranoi kërkesën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që në shkresat e lëndës ka 

prova të mjaftueshme në bazë të cilave vërtetohet se i pandehuri e ka kryer veprën penale e cila 

i vihet në barrë. 

 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, dhe atë: dëshmia e 

dëshmitares – dëmtuarës A. N.  e dhënë në Polici me datë 30.12.2019, mesazhet kërcënuese te 

shkruara nga i akuzuari në telefonin e të dëmtuarës A., si dhe shkresat tjera qe janë bashkangjitur 

kallëzimit penal, janë prova të besueshme mbi bazën e të cilave vërtetohet se i pandehuri ka kryer 

veprën penale për të cilën është akuzuar.   

    

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u mor 

në bazë të nenit 450 par.2  pika 2.6 të KPPK-së. 
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Vendimi per shumën e të hollave në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë 

konform nenit 39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të 

Krimit. 

 

Në bazë të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 e 495 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.79/2020, datë.17.01.2020 

 

                                                                                                                  Gjyqtari 

                                                                                                               Avni Syla 

UDHËZIMI JURIDIK: 

I pandehuri ose mbrojtësi i tij, në afat prej tetë (8) ditëve, 

pas pranimit të këtij aktgjykimi-urdhri ndëshkimorë,  

mund të paraqesin kundërshtim me shkrim ose me gojë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


