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P.nr.3868/13 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
      

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

me gjyqtarin e vetëm gjykues Naser Foniqi, dhe procesmbajtësen Syzana Goxhuli, në 

çështjen penale, kundër të pandehurit A. J.,  për shkak të veprës penale, Kanosje nga neni 

185, par. 2, të KPRK,  i akuzuar sipas aktakuzës me propozim për dhënien e Urdhrit 

Ndëshkimor, të Prokurorisë Themelore-Departamenti i Përgjithshëm, në Prishtinë 

PP.II.nr.3816/13, të datës 24.10.2013, jashtë seancës, me datë 06.11.2013, mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

 PRANOHET  propozimi për dhënien e Urdhrit Ndëshkimor, i Prokurorisë 

Themelore-Departamenti i Përgjithshëm, në Prishtinë PP.II.nr.3816/13, e datës 24.10.2013, 

dhe kjo gjykatë jep këtë: 
 

    URDHËR  NDËSHKIMORË 
 

     I pandehuri A. J., i biri i A. dhe M., e vajzërisë B., i lindur me data e lindjes..., 

nga P., rr. “...”, nr.../., me numër personal numri personal..., student, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar - shtetas i Republikës së Shqipërisë. 
 

ËSHTË  FAJTORË 
 

 S e p s e: prej datës 12-13.05.2013, me anë të internetit, nga imeli i tij në imelin e 

tani të dëmtuarit M. S. nga P., ka dërguar një tekst kanosës me këtë përmbajtje: “a je gjall bre 

burr?  O pi... nane, ik se herdo kurdo ki mem ra në dorë ti mu, e në bir të minit hin se kam 

me të gjete unë ty, bre cepash i ka..., badihava ik, ku dush, ik bre nanën F. kam me ta dhunu, 

bre pi...mashkull ishe ti bre afmiaq kulleri i mamit,,, kerrin lirisht hjeke prej KS, shlir edhe ti 

me to se nëse mundesh me dal nëse nuk të kan shku fotot në SHPK ka me ti qu qatu ku e ki 

dosjen qel ski pas shansa me shku as në Ulqin o pi...nane...kerri ja ka mu ba i jemi ja ki me e 

pa flakën, qysh ka me tu dhez aty te banesa, qatu ku po e mshef, shko qi..more nanën tane, hi 

ner fun të nanës, mshefu se edhe aty kina mu taku se nashta para teje kam me shku aty, 

nashta jan asajde nër kam të nanës tane;),,,,,drog...., me ç rast te i dëmtuari M., ka shkaktuar 

ndjenjën e shqetësimit dhe frikës për jetën e tij dhe familjes së tij,- 
 

- me këtë ka kryer veprën penale Kanosje nga neni 185, par. 2, të KPRK. 
 

Andaj, gjykata konform neneve  41, 43, 46, të KPRK, si dhe  neneve 365 e 495, të 

KPP, të pandehurit i shqipton: 
 

DËNIM ME  GJOBË 
 

- Në shumë prej gjashtëqind (600) €, të cilin dënim, i pandehuri A. J.n, obligohet ta 

paguaj brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 
 

- Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, me pëlqimin e të 

pandehurit gjykata do ta zëvendësoj dënimin me gjobë në urdhër për punë në dobi të 
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përgjithshme, e nëse i dënuari nuk e jep pëlqimin gjykata do t’i caktoj një ditë 

burgimi për 20 €  të gjobës. 
 

- Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhen 

sipas listës së shpenzimeve, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën 

prej njëzet (20) €.  
 

- I dëmtuari M. (L.) S., nga P.,  lagjia “...”, rr. ., hyrja ., banesa nr../., (te P. V.), për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

 

A r s y e t i m i 
 

       Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm,  me aktakuzën 

PP.II.nr.3816/13, të datës 24.10.2013, e ka akuzuar A. J.,  për shkak të veprës penale, 

Kanosje nga neni 185, par. 2, të KPRK, dhe njëherësh, nga gjykata ka propozuar dhënien e 

urdhrit ndëshkimorë, me arsyetimin së ka prova të besueshme nga kallëzimi penal, lidhur me  

arsyeshmërinë e akuzës së propozuar në drejtim të vërtetimit të fakteve se i pandehuri, 

vërtetë e ka kryer veprën penale, për të cilën akuzohet. 
 

 Gjyqtari i vetëm gjykues, me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 

493, të KPP, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495, të KPP, dhe pranoi kërkesën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimorë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 Kjo gjykatë konsideron se  provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, dhe atë: 

procesverbali mbi intervistimin e të dëmtuarit – viktimës M. S., i datës 16.05.2013;  

procesverbali për intervistimin e të dyshuarit A. J., i datës 01.06.2013  dhe  mesazhi nga 

emaili, janë prova të besueshme mbi bazën e të cilës vërtetohet se i pandehuri ka kryer 

veprën penale për të cilën është akuzuar.   
    
 Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit 

gjyqësorë, u mor konform nenit 450, të KPPK. 
 

           Në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPK, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest 

civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 
 

 Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 e 495, të KPPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

        P.nr.3868/13, datë 06.11.2015. 
 

Procesmbajtëse,                                      Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Syzana Goxhuli                                               Naser Foniqi    

_____________              ____________ 

KËSHILLË JURIDIKE: 
I pandehuri ose mbrojtësi i tij, në afat  

prej tetë (8) ditëve, pas pranimit të këtij  

aktgjykimi-urdhri ndëshkimorë, mund të  

paraqesin kundërshtim me shkrim ose me gojë.  

 


