
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS VUSHTRRI 
 

 

1 (4)  

   
2
0
2
0
:0
8
2
3
1
6

 

Numri i lëndës: 2020:067139 

Datë: 21.10.2022 

Numri i dokumentit:     03556127 

      P.nr.438/20 

 

                                                               NË EMËR TË POPULLIT 

                          

GJYKATA THEMELORE MITROVICE, DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Nazmije Maxhera duke vendosur në çështjen penale kundër të pandehurit, 

B.R.nga fshati S., Komuna e V. për shkak te veprës penale “Kanosja” nga neni 185 par.3 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne Mitrovicë, Departamenti 

i Përgjithshëm me numër PP.II.nr.3938/19 të dt. 02.07.2020, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit fillestar të datës 12.10.2022, ne praninë e të pandehurit, në të njëjtën datë shpalli, 

ndërsa me datën: 21.10.2022, e përpiloi këtë:   

 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

 

I AKUZUARI: B. R. nga ati G., e ëma H. e vajzërisë G. i lindur më ..., ne fshatin S., Komuna 

e V., me numër personal ..., shtetas i Republikës se Kosovës,  i  martuar, baba i tre fëmijëve, 

teknik i makinerisë, i gjendjes së mesme ekonomike,  

                                                      Ë SH T Ë   F A J T O R Ë 

 

SEPSE: Më datën 29.11.2019, rreth orës 13:25, në fshatin S., Komuna e V. seriozisht ka kanosur 

me fjale personin zyrtar ne lidhje me punën e tije te cilën e kryen, ne atë mënyrë qe përmes 

telefonit e ka thirr te dëmtuarin M. M. – drejtorin e shkollës “L. S” dhe ishte drejtuar me fjalët 

“çka ke pas ti me djalin tim E. ne shkolle ta q... nënën babën, dhe te vdekurit, pritem fizikisht 

tash ne shpi se tash vije e merrna vesh me ty” gjë qe te i dëmtuari kishte shkaktuar frikë dhe 

shqetësim.   

 

 Me këtë ka kryer veprën penale “Kanosja” nga neni 185 par.3 të  KPRK- së. 

 

Andaj gjykata, duke u bazuar ne dispozitat e nenit 4, 7, 38, 42, 46, 47, 48, 69, 70 dhe 185 par.3 

të KPRK-së si dhe në bazë të nenit 365, 450, 453, 463, të KPP-së e gjykon me:     

 

                                                           DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që të akuzuarit i vërteton dënim me burgim prej 6 (gjashtë muaj), i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në qoftë se i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën verifikuese prej 

1 (një) viti.  
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Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore – jurdike, udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën             

prej tridhjetë euro (30€), si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë 

euro  (30€), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të detyrueshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur Aktakuzën PP.II.nr.3938/19 të dt. 02.07.2020, 

kundër të pandehurit, B. R. nga fshati S., Komuna e V. për shkak te veprës penale “Kanosja” nga 

neni 185 par.1 të KPRK-së.   

 

Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datë 12.10.2022, ku prezent ka qenë 

prokurori i  shtetit Slobodan Bakic dhe i pandehuri B. R.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues e ka njoftuar të pandehurin me të drejtat e tij në këtë çështje penale. I 

pandehuri në këtë seancë të shqyrtimit fillestar, ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe se e 

pranon fajësinë në tërësi sipas aktakuzës.    
 

Pas pranimit të fajësisë, gjykata paraprakisht e ka njoftuar të pandehurin lidhur me benefitet e 

pranimit të fajësisë, ndërsa ia ka tërhequr vërejtjen edhe lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe të njëjtin e ka njoftuar për dënimet e parapara për veprën penale Kanosja nga neni 185 par.3 

të KPRK-së. Gjithashtu gjykata e ka njoftuar të pandehurin se me pranimin e fajësisë nuk do të 

mund të kundërshtojë provat apo të parashtroj prova në këtë çështje penale, se nuk mund ta 

atakojë vendimin e gjykatës për shkak të vërtetimit jo të plotë apo të gabuar të gjendjes faktike, 

por mund ta atakojë vendimin për shkak të lartësisë së dënimit dhe se deklarimin mbi pranimin 

e fajësisë, gjykata  do ta vlerësojë si rrethanë lehtësuese.  

 

I pandehuri  edhe pas tërheqjes së vërejtjes nga gjyqtari i vetëm gjykues ka  deklaruar se e pranon 

fajësinë sipas aktakuzës, se me te dëmtuarin kahere është pajtuar dhe i ka kërkuar falje, i njëjti 

ka pranuar kërkim faljen dhe ka shtuar se ka raste kur takohemi edhe tash dhe pimë kafe bashke, 

i dëmtuari me ka lutur qe kur te me vije thirrja për gjykate ta lajmëroj ne numrin e telefonit (duke 

e diktuar numrin e te dëmtuarit), ashtu qe te vije e te tregoj se nuk ka asgjë te keqe mes nesh. E 

di se i njëjti është përpjekur qe te edukoj fëmijën tim mirëpo qe ka qene një ngarkese e çastit dhe 

qe ajo ka sjelle deri te situata qe është shkaktuar prandaj unë e pranoj ne tërësi fajësinë sipas 

aktakuzës, i kërkoj falje edhe gjykatës ashtu siç i kam kërkuar falje edhe te dëmtuarit dhe 

zotohem para gjykatës qe kjo nuk do te ndodhe me asnjëherë pasi qe edhe me përpara nuk kam 

pasur asnjë rast ne gjykate dhe shpresoj qe as ne te ardhmen te mos kem raste te tilla.  
 
Prokurori i shtetit Slobodan Bakic lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka 

deklaruar se e pranoj pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi qe ky pranim i fajësisë është bere 

ne mënyrë vullnetare dhe është i mbështetur edhe ne  provat te cilat i bashkëngjiten aktakuzës, 

andaj i propozoj gjykatës qe konform ligjit, pranimin e fajësisë nga i pandehuri me rastin e matjes 

se llojit dhe lartësisë se dënimit, ta marre si rrethane lehtësuese. 
 
 



 Numri i lëndës: 2020:067139 
 Datë: 21.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03556127 
 

3 (4)  

   
2
0
2
0
:0
8
2
3
1
6

 

Gjykata, pranimin e fajësisë nga i pandehuri, e ka vlerësuar në kuptim të dispozitave të nenit 248 

par.1 të KPP-së, dhe ka konkluduar se janë përmbushur kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të 

aprovohet nga ana e gjykatës.  

 

Gjykata ka pranuar deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga i pandehuri sepse ky pranim i fajësisë 

është i mbështetur edhe në provat materiale si: raporti i policit hetues i datës 03.12.2019, raporti 

policor i datës 29.11.2019, raport i oficerit i dt. 29.11.2019, procesverbal i marrjes në pyetje për 

viktimën i datës 29.11.2019, procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin i datës 29.11.2019, 

dhe lista nga evidenca penale e të pandehurit. 

 

Të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale  

duke shtuar edhe pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit e ku krijohet edhe figura në tërësi e 

veprës penale që e ka kryer i  akuzuari. Andaj mbi këtë bazë, gjykata ka vlerësuar këto prova 

dhe deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar dhe pranuar.   

    

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata duke u bazuar në nenin 69 e 70 por 

pa u kufizuar në rrethanat lehtësuese si: pranimin e fajësisë nga i pandehuri, seancën e ka përcjell 

me vëmendje,  premtimin e dhënë gjykatës se në të ardhmen do të jetë respektues i ligjit, rrethanat 

personale të të pandehurit, ndërsa rrethanë rënduese gjykata vlerësoi, shkallën e përgjegjësisë 

penale te te pandehurit kurse rrethana te tjera renduese gjykata nuk gjeti.    

 

Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni me shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur.  

 

Së këndejmi me pranimin e te  gjitha këtyre rrethanave, e në vështrim te dispozitave të nenit 4, 

7, 38, 42, 46, 47, 48, 69, 70 dhe 185 par.3 të KPRK –së,  nuk ka pasur vend që të pandehurit t’i 

shqiptohet dënim më i rëndë apo më i butë, andaj gjykata vlerësoi se  me këtë dënim me burg të 

kushtëzuar ndaj të pandehurit, do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 38 

të KPRK-së dhe atë që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen, 

të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar që 

të mos bie në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandaloje personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale.      

 

Gjykata lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, gjykata e mori në bazë të nenit 463 par. 2 të KPPK-së ku është përcaktuar se 

“Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën 

pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në 

kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për 

gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike 

mund ta realizojë në kontest civil”, pasi që në shkresat e lendes nuk ka ndonjë dokument - bazë 

të sigurt për të vendosur në lidhje me këtë kërkesë, në procedurë penale.  

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 

6               par.1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 
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Me sa u tha më lartë, konform nenit 7, 38, 46, 47, 48, 69, 70 dhe 185 par.3 të KPRK –së dhe 365 

të KPPK –së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr. 438/20-dt.21.10.2022 

 

        Zyrtarja ligjore                                                                  Gjyqtari i vetëm gjykues  

      Nazmije Maxhera                                                                           Ferki Xhaferi 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 


