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Numri i lëndës: 2019:160622 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00857816 

 

P.nr.723/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Ylberza Gllogjani, në çështjen penale, 

kundër të akuzuarve: B dhe B M nga Fsh. N, K. P, te akuzuar secili veçmas  për vepër penale të 

“kanosjes”, parashikuar nga neni 185 par. 2, e lidhur me par.1, të KPRK-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Përgjithshme, 

PP.nr.1197/19 dt.24.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datës 27.01.2020, në 

prezencë të prokurorit të shtetit, Muharrem Bajraktari, të pandehurve, me dt.29.01.2020, mori 

dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 18.02.2020, përpiloi këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuari: 

 

1.B M i lindur me ... ne .., ka vendbanim ne fsh.N te ., ku edhe ka vendlindjen,  i biri i M dhe 

nënës F, e gjinisë I, ka te kryer shkollën  mesme, me profesion fasader, punon jashtë vendit ne 

shtetin e B, ka statusit të zgjedhur të qëndrimit, , i martuar, baba i një fëmijë, i identifikuar me 

nr. personal te letërnjoftimit ..., ka nr. te tel. ...  ka qenë i dënuar për nja vepër penale të 

grabitjes në vitin 2008, sipas deklarimit të tije, ka vuajtur dënimin, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, tani mbrohet në liri.  

 

2. B  M i lindur me .. ne P, tani me vendbanim ne fsh.N te P, ku edhe ka vendlindjen,  i biri i M 

dhe nënës F, e gjinisë I, ka te kryer shkollën  mesme, i pa punë,  i pa martuar,  i identifikuar me 

nr. personal te letërnjoftimit .., ka nr. te tel. ... merre ndihmën si veteran për muaj nga 170 euro, 

më herët ka qenë i dënuar më kushte nga kjo gjykatë, recidivistë, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës,  mbrohet në liri. 

 

 

JANË FAJTOR 

I akuzuari, B M 

 

Për shkak se,  

 

Me datë .., rreth orës 09:30 minuta në fsh. N K. Pejë, me fjalë seriozisht i kanoset tjetrit se do 

ta privoj nga jeta dhe atë të dëmtuarin L B, në atë mënyrë qe ditën kritike gjer sa i dëmtuari 

ishte me veturën e tije duke qarkulluar rrugës dhe me të arritur tek xhamia e fshatit N takon të 
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pandehurin i cili ishte me automjetin e tij të cilin e drejtonte në drejtimin e tij, ku në atë 

moment i dëmtuari e sinjalizonte me buri që të ndalët të mos ta godet, i pandehuri del nga 

vetura  shkon në drejtim të pandehurit dhe i drejtohet me fjalë “ti q.... robtë, të vrasë...., ku në 

ato momente ndërhyn dëshmitarja E, bashkëshortja e të pandehurit largon të pandehurin duke 

furur në veturë pastaj largohen nga vendi i ngjarjes.    

 

-me çka ka kryer vepër penale te kanosjes, parashikuar nga neni 185 par.2,  të KPRK-ës 

 

I akuzuari, B M  

 

Për shkak se,  

 

Me datën 04.07.2019, rreth orës 13:00 në fsh. N K. Pejë, seriozisht i kanosen tjetrit se do ta 

privoj nga jeta dhe atë të dëmtuarin R B, në atë mënyrë që ditë kritike pasi qe i pandehuri 

kishte kuptuar se djali i të dëmtuarit Li, kishte pasur një konflikt verbal me vëllaun e tij B tre 

ditë më parë, i njëjti shkon te shtëpia e të dëmtuarit me qellim qe ta kërkon djalin e të dëmtuarit 

L,  takon të dëmtuarin R, fillimisht i drejtohet me fjalë “ se sa ta takoj djalin tuaj L ai ka punë 

me mua, e pastaj ju kishte drejtuar me fjalë “ Mos më nervozoni se ju kapi për kerri ju ngrehi 

zhag...e pastaj largohet nga vendi i ngjarjes.    

 

-me çka ka kryer vepër penale te kanosjes, parashikuar nga neni 181 par.2,  të KPRK-ës. 

 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 8 par 1, 9, 10 par 1, 17 par 1, 21,  38,39 par. 1, nën par 

1.1,43 par.1,pika,1.3,43,69,70 dhe 181, par. 2, të KPRK-së, dhe nenin 285, 

359,360,361,365,366,453 të KPPK-së, të akuzuarit i: 

 

                             

G J Y K O N 

 

 

- Te akuzuarin e parë-B M me dënim me gjobë,  në shumë prej  500 (pesëqind) euro.    

- Te akuzuarin e dytë-B M, me dënim me gjobë  në shumë prej  300 (treqindi) euro. 

 

- Dënimi me gjobë ka për tu ekzekutuar në afat prej 90 ditësh,  pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

- Nëse te  pandehurit, 1 dhe 2, refuzojnë apo dështojnë ta paguaj dënimin me gjobë, 

atëherë, gjykata, këtë dënim, do ju  zëvendësoj me dënim burgimi prej 25 ditësh, për të 

pandehurin e parë, kurse 15 ditë për të pandehurin e dytë, duke llogaritur një ditë 

burgimi, shumën  prej 20(njëzet) euro. 

 

-  Në emër të shpenzimeve të procedurës penale, dhe në emër të paushallit gjyqësor, 

përcaktoi shumën prej 30 euro dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit 

shumën nga 30 euro, e të gjitha këto ne aftt prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se 

aktgjykimit.  
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- Të dëmtuarit, L B dhe R B, qe te dy nga fsh. N K. P, për kërkesën pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civilo-juridik.   

 

    

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë 

PP.II.nr.1197/19 të datës 24.07.2019, ndaj te pandehurve B dhe B Mt nga P, për shkak se secili 

veçmas kanë kryer vepër penale të kanosje, parashikuar nga neni 181 par. 2, të KPRK-së.  

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me datë 27.01.2020, ne pranin e Prokurorit te Shtetit dhe te 

pandehurve B dhe B M. 

 

Pas leximit te aktakuzës nga ana e prokurorit, të  pandehurit secili veç e veç u deklarua fajtor, 

për veprën penale me te cilën akuzohen. 

 

Pas deklarimit te pandehurit dhe mendimit te prokurorit se, nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë, Gjykata konstatoj se, të  pandehurit pranuan fajësinë në mënyrë vullnetare dhe pa 

asnjë presion, të  pandehurit janë të   vetëdijshëm për pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe te 

gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1, te KPPRK-se, te cilat janë përmbushur. Ashtu që gjykata 

aprovon deklarimin për pranimin e fajësisë, nga ana e te pandehurve. 

 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, 

si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4, të KPPRK-së, atëherë ne ketë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të  pandehurve se e 

pranojnë fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4, të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Me faktet e ofruara ne shkresat e lëndës, e po ashtu me pranimin e fajësisë, nga ana e të 

pandehurve është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. Nga gjendja e 

vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimit, rrjedh se në veprimet e të 

pandehurve B dhe B M, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale te kanosjes, parashikuar 

nga neni 181 par.2, të KPRK-së, përshkruar sipas dispozitivit të parë dhe të dytë të aktakuzës.. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata, ka gjetur se, tekë të  pandehurit ka ekzistuar dashja në kryerjen e 

veprave penale, qe i ngarkon akuza të pandehurit qe,  veprën penale ta kryejnë në mënyrën e 

përshkruar si në dispozitiv 1,dhe 2, të aktgjykimit, pasi që të pandehurit kanë qenë te 

vetëdijshëm për veprat e kryera. Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta 

zvogëlojnë apo përjashtojnë përgjegjësin penale ndaj të   pandehurve, kështu që të njëjtit janë 

penalisht përgjegjës.  
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Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 73 te KPRK-se. Kështu si rrethana lehtësuese për te 

pandehurin, gjykata ka vlerësuar sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor duke pranuar 

fajësinë dhe duke u ndier të përgjegjshëm për veprimet e veta. Si rrethana rënduese për te 

pandehurin B gjykata gjeti se i njëjti kishte qenë  i dënuar më herët nga ana e gjykatës se Pejës  

për v. p. të grabitjes në vitin 2008, ku edhe e  ka vuajtur dënimin, gjë të cilën vet e pranoi gjatë 

seancës fillestare, gjithashtu si rrethanë rënduese për të pandehurin B, gjykata po ashtu gjene se 

i njëjti po ashtu ka qenë i dënuar me kushte sipas deklarimit të tij. 

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 73 te KPRK-se te pandehurin e 

gjykoi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve është ne përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tij, dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura 

te shoqërisë, me bindjen se të pandehurit kanë kushte për ta përmbushur këtë detyrim pas 

parasysh të hyrat e tyre të deklaruar, pasi qe edhe kanë nji kohë të mjaftushme prej 90 ditëve 

pasi qe aktgjykimi të bëhet i formës së prerë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi 

dënim do te shërbej për arritjen e qëllimit te dënimit, ne pengimin e te pandehurve  ne kryerjen 

e veprave penale ne te ardhmen, por ai do te ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për 

personat tjerë, qe te përmbahen nga kryerja e veprave penale ne përputhje me nenin 41 te 

KPPRK-se. 

 

-Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësorë për të pandehurit, B 

dhe B Mn, gjykata e  mori duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 te KPPRK-se,  

duke i detyruar të pandehurit, që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe të 

paushallit gjyqësor, të krijuara gjatë zhvillimit të procedurës gjykatës secili veçmas te ja 

paguaj shumën  prej 30 (tridhjetë) euro, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga 

fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj. 

 

-Vendimin për taksen, për kompensimin e viktimave të krimit, gjykata e mori ne përputhje me  

nenit 39 par.1,2,3 pika3.1 të Ligjit për kompensim e viktimave të krimit, duke e obliguar të 

pandehuri veçmas  ta paguajnë   shumën nga 30€. 

-Komfor nenit 463 par. 1 dhe 2 te KPPRK-se, i dëmtuari Isa M, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, udhëzohet ne kontest të rregullt civil o-juridik. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.723/19 më datë 18.02.2020 
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  Zyrtarja Ligjore,                       Gjyqtari Gjykues, 

___________________                  ____________________ 

Ylberza Gllogjani                       Dr.sc.Murat Hulaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejtë të parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


