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Numri i lëndës: 2021:196629 

Datë: 19.04.2022 

Numri i dokumentit:     02928880 

 

P.nr.240/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, me 

praktikantin Driton Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarit F.L, i  akuzuar për shkak të 

veprës penale Kanosje nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK–së, sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore Ferizaj me numër PP/II.nr.1296/2021 të datës 06.09.2021, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik më datë 28.03.2022, në praninë e Prokurores së Shtetit Albana 

Parduzi, të akuzuarit, mbrojtësit të tij Avokat Elmaz Zenuni dhe palës së dëmtuar S.L, më datë 

31.03.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 20.04.2022 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 I akuzuari: F.L nga Komuna e Kaçanikut, Rruga “...”, ..., i lindur më datë ..., nga i ati S... dhe e 

ëma H... e gjinisë B..., me numër personal ..., i martuar, prind i 5 fëmijëve, ka të kryer shkollën 

e mesme, punon si shofer i kamionit në kompaninë “...” në Hanë të Elezit, i gjendjes së mesme 

ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës e Kosovës. 

 

 

 

 

ËSHTË FAJTOR 
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Sepse me datë 04.07.2021, rreth orës 14:45, në Rrugën e “7 Marsi”, në Kaçanik, saktësisht në 

oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit S.L, i akuzuari pas një mosmarrëveshje pronësore që e kanë 

mes tyre që nga viti 2019 dhe pas lajmërimit në polici nga i dëmtuari të shkeljes së vendimit 

për masën e përkohshme nga i akuzuari, i akuzuari me dashje seriozisht e kanos të dëmtuarin 

S.L me fjalë dhe gjeste se do ti shkaktojë ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit 

të ankthit, në atë mënyrë që në ditën kritike shkon afër ballkonit të shtëpisë dhe e godet me 

forcë me duar një shtyllë dhe rrethojën e ballkonit dhe ju drejtohet dëshmitarëve H... dhe K... 

L. me fjalët “keni mem njoft se kush jam thuj ...”, nga të cilat veprime tek i dëmtuari shkakton 

ndjenjën e frikës dhe pasigurisë. 

 

- Me të cilat veprime ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK–së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur dhe nenin 2, 7, 17, 38, 48, 69, 70, 71 dhe 72 të 

KPRK-së si dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së,  e:  

 

 

GJ Y K O N 

 

 

I. Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 ditëve (njëqind e njëzet ditëve) i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet po që se i akuzuari në afat prej 2 viteve 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. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

III. Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale dhe paushallit gjyqësor, t’i 

paguaj kësaj gjykate shumën prej 30.00€ dhe në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit të paguaj shumën prej 30.00€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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A r s y e t i m   

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1296/2021 të datës 06.09.2021, 

kundër të akuzuarit të lartë shënuar për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 

2 të KPRK–së.. 

 

Gjykata me datë 23.03.2022 dhe 28.03.2022 ka mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor. 

 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurorja e shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se pas 

analizimit të provave personale dhe materiale gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe vlerësimeve të 

tyre veç e veç dhe të gjithave së bashku, sidomos pas analizimit të dëshmive të dëshmitarëve, 

analizimit të deklaratave të dhëna në Stacionin Policor Kaçanik dhe në Prokurori si dhe 

mbrojtjes së akuzuarit, ka bërë plotësimin e dispozitivit të aktakuzës dhe ri cilësimin e veprës 

penale për të akuzuarin, prej veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 2 të KPRK-së, në 

veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Nga dëshmia e të dëmtuarit S.L si dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve H... dhe K. L. të dhëna në 

shqyrtim gjyqësorë të datës 23.03.2022, vërtetohet në tërësi gjendje faktike ashtu që vërtetohet 

se që nga viti 2019 me të akuzuarin kanë një kontest pronësorë i cili është duke vazhduar në 

procedurën civile dhe për këtë çështje nga Gjykata Themelorë Ferizaj – Dega në Kaçanik – 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni civil me aktvendimin C.nr.255/19, të datës 

02.04.2021 është caktuar masa e përkohshme e sigurisë dhe kundër propozuesit F.L i është 

ndaluar ndërmarrja e çfarëdo veprimi juridik në pronën kontestuese. Sa i përket ditën kritike 

është vërtetuar se familjarët e të dëmtuarit kishin lajmëruar Stacionin Policor në Kaçanik me 

dyshimin se i akuzuari kishte shkelur vendimin për masën e përkohshëm dhe se gjatë asaj kohe 

i pandehuri kishte shkuar afër ballkonit të shtëpisë dhe e kishte goditur me forcë me duar një 

shtyllë dhe rrethojën e ballkonit dhe ju ishte drejtuar dëshmitarëve H... dhe K. L. me fjaët “keni 

mem njoftë se kush jam thuaj S..”. 

 

Ka deklaruar se dëshmitë në fjalë janë fakti më i rëndësishëm të cilave gjykata duhet t’ia falë 

besimin e plotë, pasi që janë në përputhje të plotë me deklarimet e tyre të dhëna më parë dhe se 
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me këto dëshmi vërtetohet në tërësi se në veprimet e të akuzuarit përmbushen elementet e 

veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK-së dhe atë me veprim vërtetohet se 

me dashje e ka kanosur të dëmtuarin me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit. 

 

 

- Pala e dëmtuar gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se e mbështet 

fjalën e Prokurores së Shtetit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit - gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se e 

kundërshtoj aktakuzën e Prokurorisë si tërësisht të pa bazuar në ligj sepse e njëjta është hartuar 

në kundërshtim me nenin 241 paragrafi 1 nën paragrafët 1.4, 1.5, 1.6 dhe 1.7 të KPPRK-së, me 

arsyetimin se nuk është determinuar saktësisht, koha, vendi, objekti dhe mjeti i kryerjes së 

veprës penale. Kështu që në dispozitivin e aktakuzës thuhet se vepra penale është kryer me 

datën 14.07.2021, ndërkaq të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarëve, S.L, H.L dhe K.L në 

Prokurori me datën 03.08.2021 kanë deklaruar se “ngjarja ka ndodhur me datën 04.07.2021”, 

 

Ka deklaruar se në shqyrtim gjyqësorë është shtjelluar aktakuza e Prokurorisë, ku nuk janë 

rekomanduar fare provat e cekura në procedurën hetimore nga se ngjarja na paska ndodhë në 

prezencën e policisë, të cilët sipas dëshmitarëve kanë qenë vrojtues okular, kurse në anën tjetër 

nuk është rekomanduar asnjë polic në cilësinë e dëshmitarit, kështu që faza hetimore nuk është 

bërë, me çka është shkelur dispozita ligjore e nenit 68 të KPRK-së nga se nga ana e Prokurorisë 

është anashkaluar një fazë e procedurës penale. Kështu nuk është respektuar dispozita ligjore e 

nenit 7 par 1 të KPRK-së, e cila dispozitë ligjore e detyron Gjykatën, Prokurorinë dhe Policinë 

si pjesëmarrëse në procedurën penale që saktësisht dhe tërësisht të i vërtetoj faktet të cilat janë 

të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. 

 

Po ashtu ka deklaruar se aktakuza nuk është e konkretizuar mbi veprimet e të pandehurit në 

drejtim të dëmtuarve. Pra, deklarata e të akuzuarit nuk është adresuar në drejtim të dëmtuarve 

dhe se përmbajtja e dispozitivit të aktakuzës nuk pasqyron veprime inkriminuese për të 

mbrojturin tim. 

 

Ka deklaruar se Kanosja duhet të jetë e drejtë për drejtë e jo indirekte, pra deklarata e të 

pandehurit është e përgjithësuar e jo e drejtuar në drejtimin e të dëmtuarve, ku nuk përmendet 
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asnjë emër i përvetshëm se p.sh. “kam me të vra, kam me të sulmuar etj”, dhe as që ka pasur 

ndonjë mjet të rrezikshëm në dorë.  

 

Ka deklaruar se kushti i parë është që Kanosja duhet të jeta e drejtë për drejtë. Në dispozitivin e 

aktakuzës duhet “keni mem njoft se kush jam unë, thuaj ... kam me ba një nam të madhë”. Pra 

fjalia “kam me ba një nam të madh”, nuk është përcaktuese në individ e as në pasuri, por është 

thënie e përgjithësuar që kjo drejtë për drejtë nuk i dedikohet të dëmtuarve, nuk përcaktohet as 

një veprim i të mbrojturit tim, por edhe në drejtimin e askujt si dhe në cilën sferë apo person 

drejtohet deklarata e të mbrojturit tim. Për më tepër i mbrojturi im në shqyrtim gjyqësorë ka 

deklaruar se me fjalinë “kam me ba një nam të madh” nuk e kam drejtuar në drejtimin e të 

dëmtuarve, por në dënim e tij personal, pra duke e sakrifikuar pasurinë e tij ta len pa 

administrim vetëm e vetëm që të i shmanget të keqes nga se të dëmtuarit i ka familjarë. 

 

Ka deklaruar se konform nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 1.3 të KPRK-së, Gjykatës 

i propozoj që të bie aktgjykim lirues për të mbrojturin tim. 

 

- I akuzuari, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se e mbështes 

fjalën e mbrojtësit tim dhe se nuk kam bërë kurrfarë kërcënimi për shkak se me të njëjtin jam 

rritur si vëllezër dhe S… e ka emrin e prindit tim dhe jam i gatshëm që të pajtohem. Nuk duhen 

të ken kurr frikë prej meje për shkak se nuk jam një person i tillë. 

 

 

Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

- Është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit – i dëmtuari S.L, i cili gjatë dëshmisë së tij ka 

dëshmuar:  

 

- Pasi që e kemi një kontest pronësor, ... me babanë tim T... prej vitit 2019, Babai im ma ka 

ndërtuar mua shtëpinë në atë pjesë ku ma ka caktuar që të jetoj në vitin 2018 në Kaçanik, deri 

në atë moment nuk kemi pasur probleme me këtë familje, ky e ka pasur të rrethuar oborrin e 

vet dhe njërën ane me murë dhe njërën anë me stuba dhe me mrezhë, pasi e kam ndërtuar 

shtëpinë me prindin tim, F.L pretendon mu zgjeruar në atë pjesë ku e ka pasur oborrin dhe un 

pasi që nuk ja kam bërë të mundshme të njëjtit për tu zgjeruar, F.L prej asaj kohe ka filluar që 

të sillet me mua si armik. 
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Ditën kritike, un me vëllain B... dhe me fëmijët tjerë, ka qenë ditë e Dielë, kemi shkuar për të 

luajtur futboll në fshatin Runjevë, ndërkohë F.L del në atë pjesën ku është e kontestuar dhe ku 

është masa e sigurisë, në të cilën masë nuk ka pasur të drejtë të veproj askush, i njëjti ka dalur 

të punojë, për të cilën kemi edhe fotografi, pas kësaj e kemi lajmëruar Policinë, të cilët kanë 

ardhur, tre policë, i kemi dokumentuar edhe me fotografi dhe video, pastaj kanë shkuar Policia 

të shtëpia e ...t që të merren vesh, i njëjti i ka thënë që nuk dal më, nuk do ta përsërisë këtë 

vepër sepse Policia pastaj janë kthyer tek ne dhe na sqaruan se çfarë kanë biseduar. Përderisa 

Policët po na sqaronin se çka kanë biseduar me ...n, në mes dy shpijave, të timen dhe  B..., aty 

kemi qenë prezent 10 anëtare të familjes tonë dhe 3 policë, të gjith kemi qenë para shtëpisë 

sime, vetëm ... dhe H... kanë qenë të ulura në shkallët e ballkonit, në atë moment ka ardhur ... 

dhe ia ka godit gilinderat dhe ka thënë “Keni mem njoft mua se kush jam un thuani ...”, në atë 

moment H... dhe ... kanë ardhur duke bërtitur ka Policia dhe un, un kam vrapuar me pa se çka 

ka ndodhur, pasi që kam mbërri në ballkon, pash se ... e kaloi kufirin dhe mbërriti në shtëpi të 

vet. Pastaj Policia më ndalën mua dhe më than rri ti ktu se ne shkojmë bisedojmë. Kur e kanë 

pyet Policia F...se pse e bërë këtë veprim, un e kam dëgjuar se i njëjti tha un isha duke lexuar. 

Në atë moment ka dal djalli  i vëllait tim, F.L, dhe i bërtiti F... i tha përse po gënjen se un të 

pash që vrapove, i njëjti filloi të bërtasë dhe nuk e dij se çka ka folur më, pastaj erdhën Policia 

prapë në oborrin tim dhe më thanë se po thotë ... më nuk dal as në pjesën që e kam uzurpuar në 

të juven. Pasi që nuk është hera e parë që i njëjti na ka bërë kërcënime un hapa rast në Polici. 

Dhe se prej atyre fjalëve që mi ka thënë jam ndje i kërcënuar sepse ka ardhur në shtëpi dhe më 

ka kërcënuar dhe atë në prezencë të Policisë 

 

- Është dëgjuar dëshmitarja H.L e cila gjatë dëshmisë së sajë ka dëshmuar se: 

 

- Kemi qenë si familjarë duke ndejtur jashtë, kunetët, burri, fëmijet e kunetëve pasi që jemi aty 

afër, dhe jemi 2 motra në një shtëpi, pasi kemi qenë duke ndejtur ulur dhe karrikat të gjithëve 

nuk na kanë zënë, un kam qenë ulur në shkallë të ballkanit në shtëpinë time. Un kam qenë ulur 

në ballkon, ndërsa ... ka qenë e ulur ballë për ballë meje, ndërsa të tjerët rreth shtëpisë dhe 

Policia kanë qenë tek dyert e oborrit, pastaj ... ka ardhur dhe ka bërtitur dhe e ka goditur stubin 

e ballkonit, dhe ka thënë “keni mem njoft mu se kush jam un dhe thuj ... që kame bë një nam të 

madh”. Këto fjalë mi ka drejtuar mua personalisht. 

 

- Është dëgjuar dëshmitarja K.L e cila gjatë dëshmisë së sajë ka dëshmuar se: 
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-Pasi që policia ka qenë duke biseduar me ..., tek dyert e oborrit, ne kemi qenë të gjithë 

familjarët në ballkon duke nejt, un kam qenë në ballkon të shtëpisë së B... me fytyrë nga prona 

e ...t, ndërsa të tjerët kanë qenë me fytyrë nga dyert e oborrit. Kemi qenë duke bërë muhabet, 

pastaj ka ardhur ... deri tek ballkoni, dhe i ka mshuar stubit dhe gilinderave, dhe ka thënë se 

“Keni me njoftu mu se kush jam o S.L”, këto fjalë na i tha në drejtim të të gjithëve, por un kam 

qenë ballë për ballë me fytyrë, pastaj ne kemi ikur drejt shtëpisë së ... pastaj Policia me babain 

– S... dhe B... kanë shkuar në drejtim të F... 

 

 

- Në fazën e administrimit të provave janë administruar dhe lexuar: - deklarata e të akuzuarit 

F.L e dhënë në Prokurori e datës 03.09.2021, deklarata e të dëmtuarit S.L e dhënë në Prokurori 

e datës 03.09.2021, procesverbali mbi marrjen në pyetje e të akuzuarit në Polici e datës 

12.08.2021, procesverbali mbi marrjen në pyetje e H.L e dhënë  në Polici e datës 13.07.2021, 

procesverbali mbi marrjen në pyetje e të dëmtuarës K.L e dhënë në Polici e datës 13.07.2021, 

raporti fillestar i incidentit i datës 04.07.2021, raporti i oficerit L. D. i datës 15.07.2021, 

preforma e informatës Policore e datës 04.07.2021, raporti i Oficierit A. K. i datës 04.07.2021, 

deklarata e H.L e dhënë në Polici e datës 04.07.2021, deklarata e K.L e dhënë në Polici e datës 

04.07.2021, deklarata e të akuzuarit F.L e dhënë në Polici e datës 04.07.2021, deklarata e F. L. 

e dhënë në Polici e datës 04.07.2021, Aktvendimi i Gjykatës Themelorë në Ferizaj Dega në 

Kaçanik C.nr.225/19 i datës 02.04.2021. 

 

Pa pyetje dhe me vërejtje në kuptim të mbrojtjes.  

 

 

 

 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet: 

Gjykata në bazë të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor ka gjetur se i akuzuari e  ka 

kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK–së, si në mënyrë, kohë dhe 

vend si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
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Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar të gjitha provat që janë administruar gjatë seancës të 

shqyrtimit gjyqësor ku pas analizimit të të gjitha këtyre provave një nga një dhe të gjitha 

bashkërisht, ka ardhur në këto përfundime: 

 

Faktet jo kontestuese të rastit: 

 

- Nuk ishte kontestuese në mes palëve se i akuzuari F.L me babanë e të dëmtuarit S.L kanë një 

kontest pronësor në Gjykatën Themelorë Ferizaj – Dega në Kaçanik dhe se pjesa kontestuese 

është me masë të përkohshme të sigurisë edhe atë sipas Aktvendimit të Gjykatës Themelorë në 

Ferizaj Dega në Kaçanik C.nr.225/19 të datës 02.04.2021. 

 

- Nuk ishte kontestuese në mes palëve se atë ditë S.L, H.L, K.L dhe disa anëtarë tjerë familjar 

kanë qenë ulur pranë shtëpisë së S. L., e cila shtëpi gjendet përballë shtëpisë së tani më të 

akuzuarit F. L.. 

 

-Nuk ishte kontestuese në mes palëve se pas veprimit të akuzuarit F.L në pjesën kontestuese e 

cila është me masë të përkohshme të sigurisë, i dëmtuari S.L e ka njoftuar Policinë për shkeljen 

e masës së përkohshme të sigurisë dhe Policia ka ardhur në vend të ngjarjes. 

 

Faktet e vërtetuara: 

Faktin se më datë 04.07.2021, rreth orës 14:25 i akuzuari, me dashje i ka shkaktuar frikë dhe 

ankth se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe palës së dëmtuar S. L., në atë mënyrë që deri sa 

dëshmitaret H.L dhe K.L kanë qenë duke qëndruar në shkallët e ballkonit e shtëpisë së tyre, aty 

shkon i akuzuari duke e goditur një shtyllë dhe rrethojën e ballkonit të shtëpisë me duar dhe 

duke bërtitur me zë të lartë “Keni mem njoftë se kush jam, thuaj S...,”, këtë fakt Gjykata e 

vërtetoi nga dëshmia e dëshmitareve H.L dhe K.L të dhëna në shqyrtim gjyqësor dhe prokurori 

në të cilat deklarata, dëshmitarja H.L ka dëshmuar se “Unë kam qenë ulur në ballkon, ndërsa 
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K... ka qenë ulur ballë për ballë meje, ndërsa të tjerët rreth shtëpisë dhe Policia kanë qenë tek 

dyert e oborrit, pastaj F... ka ardhur dhe ka bërtitur dhe e ka goditur stubin e ballkanit dhe ka 

thënë keni mem njoft mua se kush jam un dhe thuaj S... që kame bë një nam të madh”. Po ashtu 

u vërtetua edhe nga deklarata e dëshmitares K.L e cila ka dëshmuar se “Kemi qenë duke bërë 

muhabet, pastaj ka ardhur F... deri tek ballkoni, dhe i ka mshuar stubit dhe gilinderave, dhe ka 

thënë se “Keni mem njoft mu se kush jam o S.L”. 

 

Faktin se i akuzuari atë ditë ka shkuar pranë shtëpisë së tani të dëmtuarit S.L dhe e ka goditur 

stubin dhe gilinderat e ballkanit, këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga deklarata e dëshmitareve H.L 

dhe K.L të dhëna në Prokurori dhe shqyrtim gjyqësorë, në të cilat deklarata, dëshmitarja H.L ka 

dëshmuar se “Unë kam qenë ulur në ballkan, ndërsa K... ka qenë e ulur ballë për ballë meje, 

ndërsa të tjerët rreth shtëpisë dhe Policia kanë qenë tek dyert e oborrit, pastaj F... ka ardhur 

dhe ka bërtitur dhe e ka goditur stubin e ballkanit”, ndërsa dëshmitarja K.L ka dëshmuar se 

“Kemi qenë duke bërë muhabet, pastaj ka ardhur F... deri tek ballkani, dhe i ka mshuar stubit 

dhe gilinderave”. 

 

Faktin se këto fjalë dhe gjeste të të akuzuarit, palës së dëmtuar i kanë shkaktuar frikë, ankth, 

shqetësim dhe pa siguri se do ta gjej ndonjë e keqe, këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga dëshmia e 

të dëmtuarit në shqyrtim gjyqësorë ku i njëjti ka deklaruar “Pas atyre fjalëve jam ndjerë i 

kërcënuar sepse ka ardhur në shtëpinë time dhe më ka kërcënuar dhe atë në prezencë të 

Policisë dhe besoj se kame u ndje tërë jetën i kërcënuar” 

 

Fakti se fjalët “Keni mem njoftë se kush jam, thuj S...”, që ja ka drejtuar i akuzuari F.L, të 

dëmtuarit S.L, përmes dëshmitareve H.L dhe K.L, janë fjalë kërcënuese, këtë fakt Gjykata e 

vërtetoi nga deklarata e të dëmtuarit S.L në Prokurori dhe në shqyrtim gjyqësorë, ku i njëjti ka 

deklaruar se “Jam ndjerë i kërcënuar sepse ka ardhur në shtëpi dhe me ka kërcënuar dhe besoj 

se tërë jetën do të ndihem i kërcënuar, të cilat duke i kombinuar me gjestet e të akuzuarit – i 

cili i ka goditur shtyllën dhe gilinderat dhe rastit të kontestit pronësor që kanë prindi i të 

dëmtuarit dhe i akuzuari si dhe për faktin jo kontestues të cilin pala e dëmtuar e kishte thirrur 

policinë për shkeljen e masës së përkohshme nga tani i akuzuari, gjykata i ka vlerësuar se të 

njëjtat në rrethanat e rastit dhe situatës së ndodhur janë fjalë kërcënuese. 

 

Gjykata po ashtu ka vlerësuar se, përkundër faktit që kanosja ndaj të dëmtuarit është bërë 

përmes personit të tretë në këtë rast përmes dëshmitareve H.L dhe K.L, prap se prap, e njëjta e 
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ka arritur efektin e njëjtë sikur të ishte bërë drejtpërdrejtë, ku ndaj palës së dëmtuar ka 

shkaktuar frikë, ankth, shqetësim dhe pa siguri se do ta gjej ndonjë e keqe. 

 

Gjykata dëshminë e dëshmitarëve H.L, K.L dhe të dëmtuarit S.L, i vlerësoi si të besueshme për 

arsye se të njëjtat ishin në përputhje me njëra tjetrën, ishin konsistente dhe në përputhje me 

deklaratat e tyre të dhëna në polici dhe prokurori si deklarata e S.L e dhënë në Prokurori e datës 

03.09.2022, deklarata e H.L e dhënë në Polici me datës 04.07.2021 dhe 13.07.2021, deklarata e 

K.L e dhënë në Polici e datës 04.07.2021 dhe 13.07.2021, po ashtu të njëjtat ishin në përputhje 

edhe me faktet jo kontestuese si dhe me provat si raporti fillestar i incidentit i datës 04.07.2021, 

raporti i Oficerit L. D. i datës 15.07.2021, raporti i Oficerit A. K. i datës 04.07.2021, proforma 

e informatës Policorë e datës 04.07.2021. 

 

Provat si 5 fletë me fotografi të cilat gjinden në shkresat e lëndës nuk kishin ndonjë relevancë 

lidhur me rastin konkret. 

 

Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit: 

 

Gjykata i analizoi edhe pretendimet e të akuzuarit i cili ka mohuar kryerjen e veprës penale, 

këto pretendime gjykata nuk i mori për bazë, për arsyjet se i akuzuari e ka pohuar në 

shqyrtimin gjyqësor se në atë ditë kam thënë “... ki mem njoftë, kam me ba një nam të madh”, 

ndërsa pretendimet e tjera nga i akuzuarit nuk ishin të argumentuara me asnjë provë dhe të 

njëjtat kishin për qëllim fshehjen e veprimeve inkriminuese dhe ikjen nga përgjegjësia penale. 

 

 

Ndryshimet e bëra sipas detyrës zyrtare 

 

Gjykata konform nenit 360 paragrafi 2 të KPP-së sipas detyrës zyrtare e ka ndryshuar 

përshkrimin faktik të veprës penale dhe të njëjtën nuk e ka bërë në dëm të të akuzuarit dhe nuk 

e ka tejkaluar akuza dhe ndryshimi e ka bërë për këto rrethana: 
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Gjykata  ka vlerësuar se data e kryerjes së veprës penale është data 04.07.2021 edhe atë deri te 

ky përfundim ka ardhur duke duke u bazuar në provat si raporti fillestar i incidentit i datës 

04.07.2021 deklarata e S.L e dhënë në Prokurori e datës 03.09.2022, deklarata e H.L e dhënë 

në Polici me datës 04.07.2021 dhe 13.07.2021, deklarata e K.L e dhënë në Polici e datës 

04.07.2021 dhe 13.07.2021. Gjykata ka vlerësuar se data 14.07.2021 gabimisht është shënuar 

në aktakuzë, e cila është përsëritur. 

 

Gjykata po ashtu fjalët e përshkrimit të dispozitivt të aktakuzës të dhëna në fjalën 

përfundimtare me shkrim nga ana e Prokurores së Shtetit citoj “Në atë mënyrë që fillimisht 

përmes vajzës së hallës i kishte dërguar fjalë – Thuj S... me familje ruanu se një nam të madh 

kam me ba”, Gjykata sipas detyrës zyrtare i ka hequr nga përshkrimi faktik i dspozitivit si në 

aktakuzë për faktin se këto fjalë i referohen një ngjarje tjetër me rrethana dhe kohe tjetër, e cila 

nuk kanë qenë objekt i shqyrtimit sipas aktakuzës PP/II.nr.1296/21 të datës 06.09.2021. 

 

 

Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 181 paragrafi 1 parashihet: Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, 

vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të 

ankthit te personi i tillë... 

 

Gjykata vlerëson se me veprimet e të akuzuarit plotësohen të gjitha elementet e veprës penale  

Kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK-së, si në mënyrë, kohë dhe vend si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.  

 

- Vepra penale është kryer me dashje dhe e njëjta ka qenë serioze, sepse i akuzuari për shkak të 

problemeve lidhur me kontestin pronësor me palën e dëmtuar ka pasur motivin për kryerjen e 

kësaj vepre penale. 

 

- Kjo vepër penale është kryer me fjalë, dhe fjalët , “Keni mem njoftë se kush jam, thuaj S...” 

në rrethanat e rastit konkret dhe duke i kombinuar me gjestet e të akuzuarit - duke e goditur 

shtyllën dhe rrethojat dhe rastit të kontestit pronësor që kanë prindi i të dëmtuarit dhe i 

akuzuari, gjykata i ka vlerësuar se të njëjtat janë fjalë kërcënuese. 
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- Me këtë vepër penale për tu plotësuar figura e saj duhet të plotësohet edhe kushti që palës së 

dëmtuar me ato fjalë rrezikohet seriozisht se do t’i shkaktohet ndonjë e keqe me qëllim të 

frikësimit ose të shkaktimit të ankthit. Ku në rastin konkret palës së dëmtuar i ka shkaktuar 

frikë, ankth, shqetësim dhe pa siguri se do t’i shkaktohet ndonjë e keqe, të cilin fakt Gjykata e 

ka vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarit  e dhënë në shqyrtim gjyqësorë ku i njëjti ka deklaruar 

se Pas atyre fjalëve jam ndjerë i kërcënuar sepse ka ardhur në shtëpinë time dhe më ka 

kërcënuar dhe atë në prezencë të Policisë dhe besoj se kame u ndje tërë jetën i kërcënuar” 

 

 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenet 69 dhe 70  të KPRK-së, ka 

marrë për bazë rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në këtë aspekt si rrethana 

lehtësuese Gjykata gjeti se i akuzuari është kryefamiljar dhe mbajtës i familjes 7 anëtareshe, si 

dhe faktin se prokuroria me asnjë vendim të formës së prerë nuk ka arritur ta argumentoj se i 

akuzuari është recidivist. Përveç veprimeve të cilat plotësojnë figurën e veprës penale, Gjykata 

rrethana rënduese nuk gjeti. 

 

Sipas bindjes së Gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit, duke i marr parasysh rrethanat e  

përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

Gjykata dënimin me kusht 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 

 

Duke u bazuar në nenin 463 të KPPRK-ës, gjykata e ka udhëzuar palën e dëmtuar në kontest 

civil.  
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, Gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta 

detyrojë të paguajë shpenzimet e procedurës dhe të paushallit gjyqësor në shumë prej 30 

eurove, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.. 

 

Konform nenit 39 par 3 pika 3.1 të ligjit Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit gjykata e obligoi të akuzuarin që të paguaj shumën prej 30.00 € Fondit për 

Kompensimin e viktimave të krimit dhe atë  në afat prej 30 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.240/21 datë 20.04.2022 

  

Procesmbajtësja                               Gjyqtari 

Suzane Rudi                                           Burim Çaka 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


