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P.nr. 1014/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

            GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjykatëses së 

vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale ndaj të akuzuarës Xh.K. nga Gjilani, të cilën sipas 

autorizimit e mbronë av. N.D., për veprën penale, Kanosja, nga neni 185, par. 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, PP.II nr.1394/2016, të  

datës 12.08.2016, e sipas Marrëveshjes për pranimin e fajsisë, të datës 26.09.2018, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar e publik, më datën 26.09.2018, mori dhe në prezencë të palëve shpalli, ndërsa, më 

dt. 09.10.2018, përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

            E akuzuara Xh.K., nga babai B. dhe nëna Za., e lindur Rr., e lindur më datë ... në ..., jeton në 

fsh. ..., K. e ..., e martuar, nënë e dy fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, e papunë, e gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, e pa dënuar më parë dhe nuk 

udhehiqet procedures tjeter penale ndaj saj, 

                                           

                               Ë SH T Ë   F A J T O R E 

         

            Sepse, më datë 16.06.2016, rreth orës 15:00 minuta, në gjyaktoren e Gjyaktës Themelore në 

Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, e ka kanosur seriozisht tani të dëmtuarën Sh.B. nga 

Gjakova, në atë mënyrë që përderisa ishte duke u zhvilluar seanca gjyqësore lidhur me çështjen 

penale sippas lëndës PKR 156/15, në të cilën e dëmtuara Sh.B. ishte në cilësinë e të akuzuarës, 

ndërsa, tani e akuzuara në cilësinë e të dëmtuarës, me rastin e dhënies së fjalës përfundimtare të saj, 

në prezencë të të palëve i është drejtuar trupit gjykues dhe të dëmtuarës duke u thënë: “Nëse nuk 

vendoset si duhet nga ana e gjykatës, çka e meriton Sh., unë kam me u ballafaqu me ballfaqu me Sh. 

dhe ju ndash merreni hajgare dhe ndash kërcënim, do të bëj diçka çka nuk ka bërë askush në 

Kosovë”, me ç’rast me veprimet e veta te e dëmtuara ka shkaktuar frikë, ankth, pasiguri dhe rrezik 

permanent për jetën,  

           

          -me çka ka kryer veprën penale, Kanosja, nga neni 185 paragrafi 1 të KPRK-së, andaj, 

Gjykata, bazuar në dispozitat e neneve  7,17,22,51,73,114,të KPRK-ës dhe nenit 365, 453 dhe 463  të 

KPPRK-së, i shqipton: 

                                                                 

                                                              DËNIM ME GJOBË 

 

         Në shumën  prej 300 (treqind) €, të cilën gjobë e akuzuara do ta paguajë në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën Gjykata dënimin me gjobë do të ia 

zëvendësoj me dënim burgu, ashtu që do t’i llogaritet shuma prej 20 € për një ditë burgimi.     

      

         Obligohet e akuzuara që të paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej 20 (njëzetë) €, si dhe 

shpenzimet e procedurës penale, sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, të gjitha këto në afat prej 

15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

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

                                                              

                                                                  

                                                                A r s y e t i m 

     

        Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzë PP. II nr. 

1394/2016, të datës 12.08.2016, kundër të akuzuaës Xh.K., për veprën penale, Kanosja, nga neni 185 

paragrafi 1 të KPRK-ës dhe ka kërkuar që e akuzuara të shpallet fajtore dhe të dënohet me dënim 

meritor sipas ligjit. 
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        Prokuroria Themelore, Departamenti i Përgjithshëm në Gjilan, përmes prokurores së shtetit, 

Huma Jetishi, kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë me të pandehurëin Xh.K. dhe 

mbrojtësin e saj sipas autorizimit, av. N.D. 

           

        Prokurorja e shtetit, Huma Jetishi, në seancën e shqyrtimit gjyqësor lidhur me pranimin e 

fajësisë të mbajtur më datë 26.09.2018, deklaroi se për një gjë të tillë kanë pasur autorizim edhe nga 

kryeprokurori dhe këtë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë e kanë nënshkruar së bashku duke 

përfshirë këtu kryeprokurorin, të pandehurën, mbrojtësen e saj dhe prokurorja në fjalë, andaj, 

kërkojnë nga gjykata që ta pranojë marrëveshjen me nr. PP.II.nr1394/2016, të datës 26.09.2018. 

 

          Mbrojtëi i të pandehurës, av. N.D., deklaroi se mbetet pranë marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë, gjithashtu kërkoi nga gjykata që ta pranojë këtë marrëveshje, pasi që e mbrojtura i tij është 

pajtuar me dënimin e rekomanduar nga ana e Prokurorit te Shtetit.  

 

          E pandehura Xh.K., deklaroi se e mbështetë në tërësi deklaratën e mbrojtëses së saj, pasi që 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë e ka nënshkruar në mënyrë vullnetare, e vetëdijshme se çka 

përmban e njëjta, paraprakisht është  konsultuar me mbrojtësen e saj, është penduar për kryerjen e 

kësaj vepre penale, ndërsa nuk ka qenë e kërcënuar apo mashtruar për ta nënshkruar këtë 

marrëveshje, andaj edhe kjo kërkoi nga kjo gjykatë që ta pranojë këtë marrëveshje. Gjithashtu, 

deklaroi se është penduar dhe në të ardhmen do të jetë më e kujdesshme të mos bie ndesh me ligjin. 

 

           Gjykata në seancën e shqyrtimit gjyqësor lidhur me pranimin e fajësisë, mori aktvendim me të 

cilin e pranoi marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, dhe i njoftoi palët pasi që marrëveshja mbi 

pranimin e fajësisë është arritur me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë, nuk i lejohet të pandehurës 

dhe mbrojtësit të saj, e as prokurores së shtetit që të tërhiqen nga kjo marrëveshje mbi pranimin e 

fajësisë pasi që janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara në nenin 233 par. 18 të KPRK-

së. 

         

          Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e 

parapara me nenin 73 të KPRK-së, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se e akuzuara pati sjellje korrekte 

në Gjykatë, pranoi fajsine, se është penduar për veprën në fjalë, ndërsa si rrethanë rënduese, mori 

parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, me bindje se një dënim i tillë është në 

përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe se me të  do të arrihet qëllimi i 

dënimit si në kuptim të nenit  41 të KPRK-së.  

          

        Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                                  

       

          Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                   

                     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

         DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                       P.nr. 1014/2016, më datë 10.10.2018 

   

                                                                                                        

                                                                                                                   Gjykatësja e vetme gjykuese,  

                                                                                                                               Luljete Shabani 

     

                

         

          KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga ankesa kundër këtij aktgjykimi.  


