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Numri i lëndës: 2019:123887 

Datë: 08.07.2021 

Numri i dokumentit:     01972555 

P.nr.406/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT       

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA  NË LIPJAN, në përbërje prej gjyqtarit 

të vetëm Selman Salihi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi, duke vendosur 

në çёshtjen penale ndaj të pandehurit A. Q. nga fshati O. e U., Komuna e Skenderajt, të cilin e 

akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.3881/18, të datës 

26.07.2018, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 paragrafi 2 të KPRK-së. Pas 

përfundimit të shqyrtimit fillestar të datës 15.06.2021, me datë 21.06.2021 merr dhe publikisht 

shpall aktgjykimin, kurse me datë 25.06.2021 përpilon dhe merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj tё akuzuarit: 

A. Q., i biri i I. dhe M., e gjinisë B., i lindur me datë data e lindjes...në fshatin O. e U., Komuna 

e Skenderajt, me vendbanim në Drenas, me numër personal numri..., i martuar me 7 fëmijë, i pa 

punë, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

ËSHTË  F A J T O R 

Sepse: 

Me datë 03.04.2018, rreth orës 10:00, në fshatin K., i pandehuri për shkak të mosmarrëveshjeve 

paraprake për motive xhelozie, me qëllim të shqetësimit dhe frikësimit përmes telefonit i ka 

dërguar mesazhe të dëmtuarës – ish bashkëshortes së tij S. S., edhe atë fillimisht duke e ofenduar 

me fjalë të ndryshmë e pastaj edhe e kanosur me fjalet: “se do të javë shkatërroj jetën qysh javë 

kam shkatërruar”, e gjithashtu përmes motrës së Sarandës në telefon i kishte dërguar sms me 

fjalët “se do ta vras”, me ç’rast tek e dëmtuara ka shkaktuar ndjenjën e ankthit, frikës dhe 

pasigurisë për jetë,- 
 

   -me këtë ka kryer veprën penale Kanosje nga neni 185 paragrafi 2 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata, konform  neneve 1, 2, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 73, 74 dhe 

185 par. 2 të KPRK-së, si dhe nenit 365 tё KPPRK-sё, të akuzuarit i shqipton:  

 

DËNIM ME KUSHT 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale.  

 

UDHËZOHET e dëmtuara S. S. nga fshati K., Komuna Lipjan, qё kёrkesёn pasuroro-juridike 

ta realizojë në procedurë të rregullt gjyqësore, në kontest juridiko-civil. 

 

OBLIGOHET i pandehuri qё kësaj gjykate në emër tё shpenzimeve të procedurёs penale për  

paushallin gjyqёsor shumën prej 20.00.-€, si për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 

30.00.-€ pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm, në 

afat prej 15 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.nr.3881/18, të datës 26.07.2018, e 

ka akuzuar të pandehurin A. Q., në drejtim të veprës penale, Kanosje nga neni 185 par. 2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, sipas kohës së caktuar. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, të datës 15.06.2021, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja e 

shtetit, të pandehurit i është dhënë fjala që të deklarohet lidhur me fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë dhe i njëjti ka deklaruar se e ndjenë veten fajtor dhe e pranon fajësinë me 

vullnetin e tij, pa presion dhe me vetëdije të plotë. Është i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe nuk e kundërshton aktakuzën. Ai nuk jeton më me nënën e fëmijëve të tij dhe nuk 

ka pasur për qëllim ta kanosë, por kishte dërguar disa mesazhe. Sa kanë qenë të martuar, gruaja 

e tij ka qenë në rrugë të mirë por pasi që janë ndarë ajo përsëri kishte marrë rrugë dhe kahje të 

gabuar, të cilën as fëmijët e tyre nuk dëshirojnë ta shohin më. Nuk ka pasur për qëllim ta kanosë 

por nga mllefi kishte përdorur disa fjalë për të cilat tani është penduar, nuk ka lejuar të përsëritet 

dhe nuk ka shkruar më me të. Edhe pse ajo e ka kontaktuar përmes “Instagram-it” i kishte treguar 

që tanimë jeton në Gjermani dhe i kishte ofruar që ti merr fëmijët e ti ndihmojë edhe atij të cilën 

e kishte refuzuar. I premton gjykatës se nuk ka përsëritur ndonjë veprim të tillë dhe nuk do të 

ndodhë në asnjë mënyrë. 

 

Prokurorja e shtetit deklaron se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe 

konsideron se pranimi i fajësisë është bërë konform nenit 248 të KPRK-së, dhe është në përputhje 

me gjendjen faktike të shkruar në aktakuzë. Propozon që me rastin e marrjes së vendimit gjykata  

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ta vlerësojë si rrethanë lehtësuese me rastin e marrjes 

së vendimit. 

 

Pas deklarimit të të pandehurit se ndihet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën është 

akuzuar nga prokuroria, pas deklarimit të prokurorit, gjykata përkatësisht gjyqtari i vetëm 

gjykues me aktvendim ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri konform nenit 248 të 

KPPK-së për veprën penale Kanosja nga neni 185 par. 2 tё KPRK-sё, pasi që është bindur se i 

pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në 

mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajit mbështetet në faktet e qështjes që i përmban aktakuza, dhe 

se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  
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Gjykata mbi bazën e pranimit të fajësisë analizoi provat materiale dhe personale në shkresat e 

lëndës, mbi faktet siç janë: kallëzimi penal i datës 11.07.2018, raportin e oficerit, deklaratën e të 

pandehurit të datës 12.06.2018, deklaratën e të dëmtuarës dhënë në polici më datë 03.04.2018, 

fotodokumentacionin dhe shkresat tjera të lëndës për të cilat vërtetoi edhe gjendjen faktike. 

Ashtu që gjykata krijoi bindje të plotë, pa dyshim se i akuzuari e ka kryer veprën penale që i 

vihet në barrë sipas aktakuzës, andaj edhe të akuzuarin e shpalli fajtor duke i shqiptuar dënimin 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e përcaktimit të llojit të dënimit dhe tё lartёsisë së tij gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rёnduese konform nenit 73 të KPRK-së ndaj të pandehurit, ashtu qё si 

rrethana lehtёsuese gjykata vlerëson: pranimin e fajësisë, i njëjti nuk e ka përsëritur veprën 

penale, ndjehet i penduar në seancë dhe i premton gjykatës se nuk do ta përsërisë veprën penale. 

Si rrethana rënduese gjykata vlerësoi peshën e veprës penale, rrethanat, ambientin dhe mënyrën 

e kryerjes së veprës penale. Gjykata ka vlerësuar motivin dhe qëllimin që ka rezultuar në 

vendoshmërinë për marrjen e veprimeve me qëllim të frikësimit të të dëmtuarës, dhe në rastin 

konkret ndaj të akuzuarit rrethanë rënduese gjeti shkallën e lartë të dashjes në kryerjen e veprës 

penale. 

 

Dënimi i shqiptuar është në proporcion me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale.  

 

Me rastin e marrjes së këtij aktgjykimi, gjykata konstaton se është arritur qëllimi i dënimit 

konform nenit 38 të KPRK-së, ky qëllim ka të bëjë me faktin e rehabilitimit dhe risocializimin e 

të akuzuarit në rrethanat e ambientit ku jeton dhe në shoqërinë civile në tërësi. Ashtu që kryesi 

në të ardhmen mos të kryej vepra të tilla apo të ngjajshme. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës dhe paushallit gjyqësor u bazua konform nenit 450 par. 2 

nën par 2.1. dhe  2.6 të  KPPK-së,  vendimi mbi realizimin e kërkesës pasuroro-juridike u bazua 

konform nenit 463 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompenzimin e viktimave të krimit u murr 

në bazë të nenit 39 par. 1 pika 1.3  të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga arsyet e cekura  më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ - DEGA NË LIPJAN 

P.nr.406/18,  me datë 25.06.2021 

 

  Sekretarja juridike             GJ Y Q T A R I 

     Hanife Ibrahimi                       Selman Salihi 

 

 

 

KЁSHILLË JURIDIKE:  
Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite nga dita e dorëzimit të të 

njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 


