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Numri i lëndës: 2021:042881 

Datë: 29.03.2021 

Numri i dokumentit:     01645078 

 

   P.nr.125/21 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit H. A. K.  nga Suhareka,  për shkak të veprës 

penale kanosje nga neni 181 par. 4 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr.510-1/21 të dt. 17.03.2021, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 29.03.2021, në 

prezencë të PSH Naim Gashi, të akuzuarit dhe mbrojtësit av. R. G., mori dhe publikisht shpalli 

ketë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari H. K., nga i ati A., e ëma R. e lindur K., i lindur  me dt.05.05.1969 nga 

Suhareka, ku dhe tani jeton,  ka të mbaruar arsimin fillor, i martuar baba i 4 fëmijve, i gjendjes  

së dobet ekonomike,bujk, shqiptar shtetas i Republikës së Kosoves. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se me datë 04.03.2021 rreth orës 19,30 minuta  në Suharekë, në rrugën “T.” saktesisht  

në shtepinë e  tyre familjare,  seriozisht i kanoset përsonit tjetër  me fjalë, vepra apo gjeste se do 

ti shkaktoj ndonjë të keqe me qelim të frikësimit  ose  shkaktimit të ankthit  të të dëmtuarve  

bashkeshrotes  Q. K., dhe djalit M. K., në cilesin e viktimave të ndjeshme,  në atë menyrë pas 

një mosmrëveshje paraprake pasi që  i pandehuri  nuk ka mundur ti gjejë në shtepinë e tij 

dokumentet  e tija si pasaporten vizen e S. dhe dokumentat mjeksore,  i  kanos të dëmtuarit  se 

nëse  nuk do ti gjenë dokumentet, bashkëshorten e tij Q. e kanos me fjalet “kam  me ta hjekë 

mishin copa copa” ndërsa djalin e tij  M. e kanos me fjalet se do  ta rrahë me bisht të fshises, me 

këto veprim tek  të dëmtuarit  ka shkaktuar ankth dhe frikë. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale  kanosje nga neni 181 par. 4 të KP. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 38,39,46,47,48,49,69,70  si dhe nenit 181 par.4 të KP, dhe  

365,450 dhe 463 te KPP, të akuzuarit, ia shqipton: 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Të akuzuarit H. K. ia shqipton denimin me burg  prej 18 muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse në afatin prej dy vite nuk kryen vepër tjetër penale. Në denimin e shqiptuar 

duhet ti llogaritet  koha e qendrimit në paraburgim  nga dt. 04.03.2021 e deri  me dt. 

29.03.2021. 
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 Obligohet  i akuzuari  me shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor  

shumën prej  20€ dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej  30 

€. 

Të dëmtuarit Q. K. dhe  M. H. K. që të dy  nga Suhareka,  për realizimin e kërkeses  

pasuroro juridike  udhëzohen  në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 510-1/21 të dt. 17.03.2021, ka akuzuar H. A. K.  

nga Suhareka,  për shkak të veprës penale kanosje nga neni 181 par. 4 të KP, aktakuzën të cilen 

gjatë séances gjyqësore prej fillimit gjer në mbarimin e saj e ka perfaqësuar PSH Naim Gashi, i 

cili në tërsi ngel si në aktakuzë, me kërkesë që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 

ligjit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.29.03.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit në prani të mbrojtësit av.R. G., ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

  

 Në tërsi është vërtetuar se me datë 04.03.2021 rreth orës 19,30 minuta  në Suharekë, në 

rrugën “T.” saktesisht  në shtepinë e  tyre familjare,  seriozisht i kanoset përsonit tjetër  me fjalë, 

vepra apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qelim të frikësimit  ose  shkaktimit të ankthit  

të të dëmtuarve  bashkeshrotes  Q. K., dhe djalit M. K., në cilesin e viktimave të ndjeshme,  në 

atë menyrë pas një mosmrëveshje paraprake pasi që  i pandehuri  nuk ka mundur ti gjejë në 

shtepinë e tij dokumentet  e tija si pasaporten vizen e S. dhe dokumentat mjeksore,  i  kanos të 

dëmtuarit  se nëse  nuk do ti gjenë dokumentet, bashkëshorten e tij Q. e kanos me fjalet “kam  

me ta hjekë mishin copa copa” ndërsa djalin e tij  M. e kanos me fjalet se do  ta rrahë me bisht 

të fshises, me këto veprim tek  të dëmtuarit  ka shkaktuar ankth dhe frikë.  

  

Ketë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjes qē përmban 

aktakuza, siq janë,  deklaratat e të dëmtuarve te dhëna  ne prokurori me dt. 17.03.2021 si dhe 

shkresat tjera, të cilat gjinden në lëndë si prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana 

e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis është bërë në menyrë 

vullnetare i vetëdijshëm dhe në përputhje me nenin 248  nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat 

dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs penale si dhe nenit 253 te KPP. 

Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin 

e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale  kanosje nga neni 181 par. 

4 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  denimin siqë është 

cek në aktgjykim. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi dënimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 
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Gjykata si rrethanë letësuese pati parasysh se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt ndaj 

gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs se kryer, është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin, ështē 

penduar pēr veprēn e kryer,ka premtuar se veprime të ngjajëshme nuk do të përserit ,i gjendjes  

jo të mirë ekonomike, kurse rrethanë posaqërisht  rënduese nuk gjeti. 

 

 Vendimin mbi kërkesën pasurore juridike e mori në kuptim të nenit 463 të KPP. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mori në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:042881, 29.03.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ___________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


