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Numri i lëndës: 2021:033603 

Datë: 12.08.2022 

Numri i dokumentit:     03321154 

 

 

P.nr.50/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka me 

procesmbajtësin Shpëtim Suma, në çështjen penale kundër të pandehurit XH.J, për shkak të 

veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të KPRK-së, sipas aktakuzës me numër 

PP/II.nr.186/2021 të datës 22.02.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, publik më datë 

26.07.2021, në praninë e Prokurorit të Shtetit Avdulla Abedini, të dëmtuarve M.J dhe E.J dhe 

të pandehurit, më datë 27.07.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 12.08.2022 

përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: XH.J, nga Kaçaniku, Rr. “...”, i lindur më datë, ..., nga i ati J... dhe e ëma S..., e 

gjinisë B..., me numër personal ..., ka të kryer shkollën fillore, i divorcuar, prind i katër 

fëmijëve, punon në Restaurantin “...”, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës e Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datë 24.01.2021, rreth orës 17:10 në Kaçanik, saktësisht në shtëpinë ë tyre, pas një 

mosmarrëveshje verbale fillimisht në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit E.J, i pandehuri 

përmes telefonit duke biseduar me vajzën e tij e cila jeton në Republikën e Shqipërisë, ka 

kanosur seriozisht se do t’i privoj nga jeta të dëmtuarin djalin e tij E.J dhe ish bashkëshorten e 

tij M.J e cila e kishte dëgjuar duke biseduar  në telefon dhe e kishte incizuar bisedën e tij në 
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tërësi, ku i pandehuri kishte drejtuar fjalët se “kanë me u befasu se çka ka me ju ba, kurgja nuk 

ju kam ba, çka kam me ju ba tash tutje, kam me i pre në qafe ... edhe M.., kam me ua ba mazi 

se M... që u ka ba shqiptarëve, etj, me këtë veprim i pandehuri tek të dëmtuarit ka shkaktuar 

frikë, ankth dhe pasiguri sepse nuk ishte hera e parë që kishin raste të tilla në familjen e tyre. 

 

-Me këtë veprim ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të KPRK-së. 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur dhe nenin 2, 17, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 69, 

70, 71 dhe 72  të KPRK-së dhe nenit 359, 360, 361, 365 dhe 453 të KPPK-së  e gjykon me: 

DËNIM ME KUSHT 

 

I. Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditëve (njëqind e tetëdhjetë ditëve), i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën gjykata do t’i revokon 

dënimin me kusht. 

 

II. I pandehuri lirohet prej shpenzimeve të procedurës dhe Fondit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.186/2021 të datës 22.02.2021,  

kundër të pandehurit XH.J, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të 

KPRK-së, duke propozuar që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal 

konform ligjit në fuqi.  

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më 

datë 26.07.2021. 
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Në këtë seancë pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit, i pandehuri e ka 

pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës për veprën penale për të cilën është akuzuar, po 

ashtu ka theksuar se ndihet i penduar për veprimin e tij. 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë, ka vlerësuar se 

ekziston baza për pranimin e fajësisë së të pandehurit, ngase e njëjta është bërë konform nenit 

248 të KPP-së dhe i ka propozuar gjykatës që të  pandehurin të e shpall fajtorë dhe t’i shqiptoj 

dënim sipas ligjit. 

Pala e dëmtuar M.J ka deklaruar se i bashkëngjitet ndjekjes penale, por nuk parashtron kërkesë 

pasurore juridike. 

 

 Pala e dëmtuar E.J ka deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale, dhe nuk parashtron 

kërkesë pasurore juridike. 

 

Pasi që i pandehuri e ka pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar, gjykata për të vlerësuar 

pranimin e fajësisë, e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, shqyrtoi me 

kujdes faktet e parapara nga neni 248 par 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: i 

pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; Pranimi është bërë vullnetarisht, 

pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokuroria e Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale, Kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të 

KPRK-së, si në mënyrë kohë dhe vend si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurit, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së, si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjeti se: e ka pranuar 

fajësinë në shqyrtim fillestar dhe se ndihet i penduar për veprimin e tij, jeton në kushte të 

dobëta ekonomike, pala e dëmtuar E.J nuk i është bashkëngjitur ndjekjes penale, si dhe 
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premtimin e tij se nuk do të përsëris vepra të tilla në të ardhmen, ndërsa si rrethanë rënduese 

Gjykata nuk gjeti, ndërsa prokuroria nuk ka prezantuar ndonjë vendim të formës së prerë për ta 

vërtetuar se i njëjti është apo jo recidivist. 

 

Gjykata dënimin me burgim të kushtëzuar, e shqiptoi duke u bazuar në të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, 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 

veprave 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. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

Palët e dëmtuara kanë hequr dorë nga kërkesat pasurore juridike  

 

Konform nenit 453 paragrafi 3 të KPP - ës, të pandehurit lirohet nga detyrimi i pagesës për 

shpenzimet e procedurës penale, shpenzimet e paushallit gjyqësor si dhe taksën për 

kompensimin e viktimave të krimit, ngase për shkak të gjendjes së dobët ekonomike do të 

rrezikohet gjendja materiale tij. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

P.nr.50/21 datë 12.08.2022 

  

Procesmbajtësi                                                                                                            Gjyqtari  

  Shpëtim Suma                                                                                                          Burim Çaka                                                                                                                                            

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate.   


