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Numri i lëndës: 2019:293297 

Datë: 09.01.2020 

Numri i dokumentit:     00752443 

 
        P.nr.1179/2019 

 
          NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 
përmes gjyqtarit të vetëm gjykues, Sabedin Mushica, me procesmbajtësen Qëndresa Rashiti, në 
çështjen penale kundër të akuzuarit E.A, nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës 
penale, kanosje  nga neni 181  paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2  të KPRK-së1, të cilin sipas 
detyrës zyrtare e mbron avokatja Ilirijana Haziri Kryeziu nga Gjilani, sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP.II.nr.2088/2019 
të datës 27.12.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me datë 06.01.2020, mori, 
këtë :  
 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari E.A, nga babai S... dhe nëna R..., e lindur I..., i lindur me datë ..., në fshati .., 
Komuna e Gjilanit, ku edhe jeton, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar- baba i 
tre fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike.  

ËSHTË FAJTOR 

Spese më datë17.12.2019, rreth orës 13:50 minuta, pasdite në Gjilan, në parkinugun afër rrugës 
së Malishevës, afër tregut të gjelbërt, me dashje, me fjalë dhe gjeste si dhe me përdorimin e një 
mjeti të rrezikshëm- sopatë të vogël, send i përshatshëm për shkaktimin e lëndimit trupor ose 
dëmtimit serioz të shëndetit, kërcënoi seriozisht të dëmtuarin A.H nga fsh. ..., duke i’u afruar të 
dëmtuarit dhe duke i thënë : “pse shkuat në poilici për të raportuar” , dhe pasi i dëmtuari i tha 
se nuk e kishte bërë këtë, i dyshuari e ka fyer dhe i tha fjalë kërcënuese “do të prej ti do ta 
pësosh në vend të Haxhisë” atëher i dyshuari ka shkuar me automjetin e tij dhe ka marrë një 
sopat të vogël – drapër, me gjatësi rreth 50cm, e cila ka një majë të mprehët dhe është drejtuar 
për tek i dëmtuari, por në atë moment A.H..1 i cili punonte në parking ndërhyri dhe e ndaloj, 
pasataj i dyshuari u kthye në maikinën e tij  dhe e la sopatën- drapërin, dhe kur se i dëmtuari 
ishte me telefon në duar, i dyshuari ju drejtua atij : “thirrni kë të doni, nuk më intereson”  dhe 
kur e nisi makinën i dëmtuari i bëri me shej që të ndalej, i dyshuari nxitoj drejt tij me makinë 
për ta shkelur, por i dëmtuari u largua nga rruga, ashtu që të dëmtuarit A.H i ka shkatuar frikë 
dhe shqetsim.  

                                                
1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.06/L-074, i datës 23 nëntor 2018, i cili ka 
hyrë në fuqi më 14 prill 2019.     
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Me çka  ka kryer veprën penale, kanosje  nga neni 181  paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2  të 
KPRK-së. 

Gjykata në bazë të neneve 4, 38, 39, 46,47,48, 49, 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-ës dhe nenit 248 
dhe 365 të KPP-ës, të akuzuarit: 

I CAKTON 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditësh, i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale në kohën e verifikimit prej 2 (dy) 
viteve. 
 
 
Në rast të revokimit të dënimit  me kusht, koha e kaluar në paraburgim  ndaj të akuzuarit të 
lartcekur edhe atë prej datë 20.12.2019 e deri më 06.01.2020, do ti llogaritet në dënim e 
shqiptuar me burgim. 
 
Masa e paraburgimit e caktuar e me Aktvendimin e kësaj gjykate PPr.nr. 226/2019, e datës 
20.12.2019, ndërprehet më datë 06.01.2020. 
 
Detyrohet i akuzuari E.A, që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 30€(tridhjetë)euro, si 
dhe shumën prej 30€(tridhjetë)euro, në emër të kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita pasuse  kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën 
kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 

A r s y e t i m 
1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 30.12.2019, në këtë 
gjykatë, ka dorëzuar  aktakuzën PP.II.nr.2088/2019, e datës 27.12.2019, ndaj të akuzuarit E.A, 
nga fshati ...., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale, Kanosje nga neni 185 paragrafi 4 
lidhur me paragrafin 2 të KPRK-ës . 

Me datë 06.01.2019, gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kanë 
prezantuar prokurorja e shtetit Leonora Shemsiu Kadriu, i dëmtuari A.H2, i akuzuari E.A,  me 
mbrojtësin e tij avokat Iliriana Haziri Kryeziu, në të cilën seancë pas leximit të aktakuzës nga 
ana e prokurores, i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale 
për të cilën akuzohet dhe se e pranon fajësinë për kryerjen e veprës penale. 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 
Gjykata, pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin  248, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1, 1.2, 
1.3 dhe 1.4 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë ndaj të 
akuzuarit të lartcekur për veprën penale si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, 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 pranonte fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes të 

                                                
2 Nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe se nuk do të paraqet kërkesë pasurore juridike, po ashtu e ka 
njoftuar gjykatën se me të njejtin edhe janë pajtuar. 
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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 i lartcekur e 
ka kryer veprën penale të kanosje nga neni 181 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-ës 
,në kohën vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 
Gjykata, të njëjtit i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 
(njwqindetetwdhjetw) ditëve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën 
kohore prej 2 (dy) viteve nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, ngase duke i marrë parasysh të 
gjitha rrethanat dhe provat ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 
penale.  
 
Gjykata, me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin 
dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, ashtu që për të 
akuzuarin, si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i njëjti e ka pranuar fajësinë për 
veprën penale, se i njëjti është penduar, i ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejë vepra 
tjera penale, i ka kërkuar falje të dëmtuarit, janë pajtuar me të njëjtin, ndërsa si rrethanë 
rënduese gjykata e ka marrë për bazë faktin se vepra penale është kryer në ambient publik. 

5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 
penale të pandehurës dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
 
Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit duke i marr parasysh rrethanat 
lartpërmendura është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, me mënyrën e 
kryerjes së veprës penale si dhe shkallën e përgjegjësisë së tij. 

Gjykata, po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 
neni 38, të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprës 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 
obligojë ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30€ dhe shumën prej 30€, në emër të 
kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh, pas ditës pasuese kur ky aktgjykim 
të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr.1179/2019  

Me datë  06.01.2020 
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   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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